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SÉRIE: FOGO
TEMA: QUEIMA
TEXTO PRINCIPAL: Deuteronômio 4.24; Hebreus 12.29
“Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso; é fogo consumidor”.
“Pois o nosso Deus é fogo consumidor! "
'( אשׂesh) - “fogo, chamas”
Figura típica de teofanias - “Aparições sobrenaturais de Deus.”
“Em momentos decisivos da história da redenção, Deus optou por revelar-se ao homem
rompendo modelos habituais de contato e autorrevelação, e estabeleceu uma comunicação
muito mais próxima, divorciada das leis naturais e imbuída no sobrenatural. Essas distintas
interações entre o Criador e sua criatura ficaram conhecidas como teofanias”. (SMITH, William
(ed.). Dictionary of the Bible)
A FIGURA DO FOGO NA CULTURA JUDAICA
(Claus Westermann. Fundamentos da Teologia do Antigo Testamento)





Um dos principais símbolos da presença de Deus;
Símbolo de juízo, poder, fervor ou santidade;
É instrumento de purificação;
É uma imagem forte na escatologia, apontando para o desfecho da história com a
vitória do messias sobre os inimigos do povo de Deus.

ALGUMAS REFERÊNCIAS AO FOGO NO ANTIGO TESTAMENTO
 Palavra de Deus e seu poder de confrontação (Jeremias 23.29);
 Sarça e a presença de Deus (Êxodo 3.2);
 Coluna de fogo e a presença de Deus (Êxodo 13.21);
 Fogo cai do céu como recebimento de oferta por Deus (1 Reis 18.38);
 Cavalos e carros de fogo como sinal de proteção (2 Reis 6.17);
 Teofanias, como em Daniel 3.25.
FOGO CONSUMIDOR
'( אכלakal) – “devorar, queimar, consumir”
“A ideia principal no uso do verbo ‘consumir’ é mostrar o poder de Deus. Sua atuação é real,
pode ser sentida, de modo principal pelo calor. A presença de Deus é mostrada nessa figura
como poderosa, digna de respeito e consideração. A atuação de Deus sobre o povo de Israel
era nítida e gerava temor”. (Georg Fohrer - History of Israelite religion)
CONTEXTO DE DEUTERONÔMIO 4.24
 Moisés está desafiando o povo à obediência;
 Moisés recorda a aparição de Deus ao povo no Monte Horebe;
 Moisés exorta o povo a que não esqueça da aliança e não se incline à idolatria;
 Moisés declara que o segredo da vitória do povo na conquista da terra prometida seria
a obediência.

CONTEXTO DE HEBREUS 12.29
 Desafio à perseverança em meio às lutas da vida;
 O cuidado de Deus como pai e a necessidade da disciplina;
 Exortação à pureza de vida e paz;
 “Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos
a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor; porque o nosso Deus é fogo
consumidor”. (Versos 28 e 29)
FOGO CONSUMIDOR EM PLENO SÉCULO XXI
 Pouco temor a Deus.
 Fragilidade dos conceitos de grandeza, santidade, soberania, juízo e outros que
apontam para o caráter de Deus.
 “Banalização de Deus, como se fosse um ‘gênio da lâmpada’ cuja única finalidade de
existência é satisfazer aqueles que o encontram” (David L. Smith - A Handbook of
Contemporary Theology: Tracing Trends and Discerning Directions in Today's
Theological Landscape).
“A presença e poder de Deus na teologia contemporânea foram sufocados pelo crescente apelo
egocêntrico de nossa sociedade. Deus foi humanizado e infantilizado no discurso de pessoas que
não estão dispostas a obedecerem-no, considerando-o como Deus poderoso. Deus foi
transformado em um amigo extremamente tolerante, indulgente e complacente. Ninguém tem
temor por um Deus assim”. (Mark C. Taylor. After God (Religion and Postmodernism)
DEUS É FOGO...
- Sua presença é real;
- Seu poder pode ser sentido;
- Ele é grandioso.
DEUS É FOGO CONSUMIDOR
- Devemos respeitá-lo, obedecê-lo e destacar sua autoridade e poder;
- Devemos nos submeter a Ele como servos e amá-lo no princípio da obediência;
- Devemos exaltá-lo e engrandecê-lo, conscientes de seus atributos divinos.
COMO O FOGO QUEIMA...
“Assim como o fogo consome a floresta e as chamas incendeiam os montes.” (Salmo 83.14)

