MENSAGEM PREGADA PELO PASTOR GUILHERME DE AMORIM ÁVILLA GIMENEZ NA IGREJA
BATISTA BETEL, EM 28 DE FEVEREIRO DE 2016, ÀS 10:15.
SÉRIE: FOGO
TEMA: REVELA

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.
O FOGO...
Revela...
REVELAR É...
Expor, contar, divulgar, descobrir. Na teologia, o verbo ‘revelar’ traz a ideia de
“tirar o véu” e diz respeito, principalmente, ao ato divino de permitir-se conhecer por
nós. Mas também existe a ideia de levar luz onde a escuridão não nos permite enxergar,
entender ou seguir em frente.
“A revelação, na teologia, expressa a autorrevelação significativa de Deus ao homem...
traz a ideia de desvendar alguma coisa anteriormente oculta”. (Colin Brown. Dicionário
Internacional de Teologia do Novo Testamento)
“Na teologia judaico-cristã, o termo é usado primariamente para a comunicação da
verdade divina de Deus para o homem ou seja: a Sua manifestação de Si mesmo e da
Sua vontade” (Walter A. Elwell. Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã)
O FOGO REVELA...
A ideia principal do verbo “revelar” é ‘iluminar’, ou seja, levar claridade onde está
escuro. E esse é um dos significados de “revelar”: “trazer à luz. ” A luz revela o que está
escondido na escuridão.
O fogo foi o primeiro instrumento utilizado para levar claridade aos lugares
escuros: dentro das cavernas, ou mesmo em uma floresta, ou até dentro das casas; as
tochas serviam para isso.
DEUS, FOGO CONSUMIDOR, REVELA O QUE ESTÁ OCULTO...
Para entendermos como Deus revela o que está oculto, faremos uso de uma
imagem e de uma oração. Nesses dois conceitos, descobriremos como o Deus que é
fogo traz iluminação sobre a escuridão.

A COLUNA DE FOGO
“Durante o dia o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no
caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar
de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de
fogo, de noite”. (Êxodo 13.21, 22)
“No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército
dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltarse, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: ‘Vamos fugir
dos israelitas! O Senhor está lutando por eles contra o Egito’". (Êxodo 14.24, 25)
“Tu os conduziste de dia com uma nuvem e de noite com uma coluna de fogo, para
iluminar o caminho que tinham que percorrer”. (Neemias 9.12)
Imagine-se em um lugar sem iluminação alguma. E, aí, vem uma coluna de fogo.
É o próprio Deus que revela o que está a frente: os perigos, as dificuldades, a rota
correta. Deus se manifesta como fogo para conduzir e livrar seu povo em meio à
escuridão. Qual é o local mais escuro? É a alma humana.
A ESCURIDÃO DA ALMA
Há toda uma cultura de escuridão no mundo antigo. A escuridão sugere mais do
que um lugar: é um estado. Estar em escuridão é uma sensação que algumas pessoas já
compartilharam descrevendo seu estado pessoal. A alma pode ser esse lugar, um lugar
escuro, onde escondemos uma série de coisas. Um lugar onde, muitas vezes, nós
mesmos não temos total acesso, pois não nos entendemos. Mas o Deus que é fogo
ilumina a alma. Ele, como uma tocha, uma coluna de fogo, leva iluminação à nossa alma
sofrida, como bem descreve a experiência Davi após ter vencido seus inimigos:
“Tu és a minha lâmpada, ó Senhor! O Senhor ilumina-me as trevas”. (2 Samuel 22.29)
Há pessoas que estão em trevas. E, segundo as Palavras de Jesus Cristo, os olhos
trazem à tona a escuridão que existe dentro de algumas pessoas.
"Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será
cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas.
Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são!”
(Mateus 6.22,23)
A expressão “que tremendas trevas são” é preocupante. Ela revela o estado de
algumas pessoas que precisam urgentemente da transformação que o Deus que é fogo
pode fazer. Tais pessoas precisam do fogo de Deus para iluminar seu interior.
DEUS CONSUMIDOR REVELANDO TUDO O QUE ESTÁ OCULTO

"Louvado seja o nome de Deus para todo o sempre; a sabedoria e o poder a ele
pertencem. Ele muda as épocas e as estações; destrona reis e os estabelece. Dá
sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas
e ocultas; conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele”. (Daniel 2.20-22)
Deus “revela coisas profundas”. Ele “conhece o que jaz nas trevas”. Por ser fogo,
Ele tem condições de levar luz até a mais profunda escuridão e revelar o que está
escondido. Há pessoas que estão escondidas em meio a trevas espirituais. Outras
escondem coisas em seu interior, onde a escuridão espiritual já tomou conta. Tais
pessoas têm medo de Deus, que é fogo consumidor.
ILUSTRAÇÃO: Hal Hart, conhecido por seu testemunho de cura de um câncer, tem uma
história de cura ainda mais significativa. Ele disse, em seu depoimento ao site CP U.S.,
que toda vez que ele entrava em um templo, tinha medo de que a palavra de Deus
falasse com Ele. Tinha medo de que Deus descobrisse o que ele estava fazendo de
errado. Então, ele passava o tempo todo distraído, achando alguma coisa para fixar sua
atenção que não fosse a Palavra de Deus. Mas, um dia, ele acabou ouvindo e quando
menos esperava, estava de joelhos clamando por Deus. Depois veio a experiência do
câncer, mas ele já havia sido curado antes, relata Hal Hart.
“Ele lhes disse: ‘Quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de
uma cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto,
senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz’”. (Marcos
4.21,22)
Deus deseja revelar a nossa verdade. Ele não quer que vivamos em trevas
espirituais. Ele é o fogo que nos conduz nas decisões e acertos da vida. E nós não
podemos viver em trevas e, ainda assim, pertencer ao Senhor.
“Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da
luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade; e aprendam a
discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas;
antes, exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é
vergonhoso. Mas, tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis
todas as coisas”. (Efésios 5.8-13)
DEUS REVELA... ELE DISSIPA A ESCURIDÃO DA NOSSA ALMA
Você está em trevas espirituais?
Há algo que você tenta esconder dentro da sua alma e tem medo que Deus traga à luz?
Que tal se entregar totalmente ao Senhor e permitir que Ele leve seu fogo consumidor
como instrumento de iluminação da sua alma?

