MENSAGEM PREGADA PELO PASTOR GUILHERME DE AMORIM ÁVILLA GIMENEZ NA IGREJA BATISTA BETEL, EM 06
DE MARÇO DE 2016, ÀS 18:00.
SÉRIE: FOGO
TEMA: O FOGO É COMO UMA LÂMPADA

“Porque tu, Senhor, és a minha lâmpada; e o Senhor ilumina as minhas trevas”.
(2 Samuel 22.29)
A lâmpada era um instrumento utilizado para iluminação no mundo antigo. Em geral pequena, utilizando o
azeite como combustível. Seu poder de iluminação, aparentemente, era pequeno, se compararmos com as potentes
lâmpadas da atualidade. Mas eram elas que iluminavam as casas, o templo e, durante muito tempo, lâmpadas
chegaram a iluminar as vias públicas. O lampião, que era uma lâmpada maior, foi utilizado, por exemplo, para iluminar
as ruas da nossa querida cidade de São Paulo. Em 1830, foi estabelecido o uso de lampiões públicos de azeite na
iluminação das ruas da capital, a fim de que, com a iluminação, foi possível as pessoas marcarem encontros na cidade.
POR ONDE EU ANDAR, SEREI GUIADO POR DEUS
“Porque tu, Senhor, és a minha lâmpada”.
- A lâmpada pode ser levada para qualquer lugar. A sugestão do texto é exatamente levar luz onde existe a escuridão.
SER GUIADO POR DEUS: EXPECTATIVA DE TODO AQUELE QUE O CONHECE
“Guia-me pelas veredas da justiça” (Salmo 23.3)
“Guia-me pelo caminho eterno” (Salmo 139.24)
“Guia-me na tua justiça” (Salmo 5.8)
“Guia-me na tua verdade” (Salmo 25.5)
“Por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me” (Salmo 31.3)
“Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente” (Salmo 23.2)
“Guia-me pela vereda direita” (Salmo 27.11)
“Guiar-me-ás com o teu conselho” (Salmo 73.24)
VOCÊ TEM A EXPECTATIVA DE SER GUIADO POR DEUS?
- Você deseja que Deus o dirija em cada situação?
- Você anseia pela presença de Deus em cada instante de sua vida?
JESUS É NOSSA LÂMPADA. ELE ILUMINA NOSSO CAMINHO
“Falando novamente ao povo, Jesus disse: ‘Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, nunca andará em trevas, mas
terá a luz da vida’". (João 8.12)
Quem tem Jesus Cristo nunca anda em trevas. Jesus é nosso companheiro de caminhada, é nossa lâmpada
que ilumina nossos passos e nos ajuda a seguir em frente em segurança.
“E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos". (Mateus 28.20)
“A presença de Jesus Cristo em nós garante a claridade necessária para seguirmos em frente, mesmo diante das
mais densas trevas. A luz de Cristo não nos permite perecer na escuridão”. (Guilherme Gimenez)

