MENSAGEM PREGADA PELO PASTOR GUILHERME DE AMORIM ÁVILLA GIMENEZ NA IGREJA
BATISTA BETEL, EM 28 DE FEVEREIRO DE 2016, ÀS 18:00.
SÉRIE: FOGO
TEMA: PURIFICA

O FOGO...
Queima... é uma realidade... Deus é real e sua presença é verdadeira.
Aquece... Altera a temperatura... Frieza espiritual não combina com um relacionamento
com Deus.
Consome... revela a glória de Deus... Devemos nos impressionar com a grandeza do
nosso Deus e seu poder.
Ilumina... Em Cristo, Ele é luz... Na escuridão do pecado, apareceu a esperança através
de Jesus Cristo.
Revela... Traz à luz o que está escondido... Deus traz clareza à nossa alma em escuridão.
O FOGO...
Purifica
PURIFICAR É...
“Tornar limpo ou puro”;
“Ficar livre de defeitos que desqualificariam o objeto para uso”;
“Um processo de limpeza, em que se tira toda sujeira ou mistura de algum objeto,
deixando só uma substância em sua formação”.
O PROCESSO DE PURIFICAÇÃO PELO FOGO
A pepita de ouro, em seu estado bruto, pode ser irreconhecível para a maioria das
pessoas. Sua forma é irregular. Por estar coberta de sujeira, seu brilho é mínimo ou até
ausente. Assim, ela é desvalorizada, desprezada, abandonada e esquecida. Contudo, a
aparência não invalida sua essência. O especialista reconhece e valoriza seu potencial.
O garimpeiro escolhe a pepita entre tantas pedras do rio ou escava a terra à sua procura.
Seu coração se alegra ao encontrá-la. Ela é separada e recolhida com todo cuidado.
A pepita pode ser lavada, mas esse ato remove apenas a sujeira exterior. Em seguida,
ela é conduzida ao fogo que, com temperatura altíssima, derrete o ouro. Pode parecer
que, ao final, nada restará. Seria o fim da pepita? De certo modo, sim. A mudança é tão
drástica que o nome deixa de ser apropriado.
O calor do fogo faz com que o ouro se derreta, tirando-o de seu estado bruto e duro.
Ocorre, então, a separação entre o precioso metal e as outras substâncias que estavam
nele incrustadas. Muitas delas serão consumidas pelo fogo. Outras serão removidas.
Terminada a purificação, o ouro derretido aceita a forma que o ourives desejar, seja ela
qual for. O metal está totalmente flexível e maleável. Ao final, o resultado será uma
barra de ouro puro ou uma joia preciosa. Agora, o ouro terá mais beleza, valor e
utilidade.
DEUS NOS PURIFICA – O CRISTÃO ANSEIA PELA PURIFICAÇÃO
“Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo
o que fizerem, pois está escrito: ‘Sejam santos, porque eu sou santo’. Uma vez que vocês

chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com
temor durante a jornada terrena de vocês”. (1 Pedro 1.15-17)
“Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina
o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus”. (2 Coríntios 7.1)
“A santificação do cristão é inerente à salvação. O salvo quer que Deus o purifique, o
torne cada vez mais santo para honrar a Jesus Cristo que o salvou”. (Charles H.
Spurgeon)
“Quem não anseia pela santificação não entendeu nada da salvação. Uma pessoa limpa
se sentirá à vontade no meio da lama? Um salvo se sentirá à vontade no meio do
pecado?” (Wesley)
A PURIFICAÇÃO EM PLENO SÉCULO XXI
“O homem pós-moderno retirou de sua lista de preocupações alguns temas espirituais.
O pecado é um deles. Para que se preocupar com o pecado? – Pergunta o jovem do
século XXI. Posso viver muito bem sem pensar nisso...” (David Harvey)
Há uma seleção de temas sobre a espiritualidade que são valorizados, como a paz ou a
prosperidade. Outros temas, como a santidade, são deixados de lado. Deus se torna um
“mágico da lâmpada” que existe apenas para atender pedidos. A santidade de Deus é
esquecida e a santidade exigida do crente também é.
O PROCESSO DE PURIFICAÇÃO
“Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata”. (Salmo 66.10)
“Veja, eu refinei você, embora não como prata; eu o provei na fornalha da aflição”.
(Isaías 48.10)
“Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa
do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em
louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado”. (1 Pedro 1.7)
A PURIFICAÇÃO NOS PREPARA PARA O FUTURO
“A obra de cada um se manifestará; na verdade o Dia a declarará, porque pelo fogo será
descoberta; e o fogo provará qual seja a obra de cada um”. (1 Coríntios 3.13)
NOSSA ORAÇÃO
“Sonda- me, Senhor, e prova- me, examina o meu coração e a minha mente”. (Salmo
26.2)
O FOGO CONSUMIDOR PURIFICA...
- Deus quer nos purificar para nos tornar melhores;
- Deus tem poder para perdoar e também para transformar;
- Você quer ter uma vida de santificação diante de Deus?

“Santidade não é programa: é anseio. Não é atividade de final de semana: é estilo de
vida. Portanto, ser santo é resposta inevitável de uma alma que, redimida por Cristo,
naturalmente quer agradá-lo em tudo.” (Charles H. Spurgeon)

