MENSAGEM PREGADA PELO PASTOR GUILHERME DE AMORIM ÁVILLA GIMENEZ NA
IGREJA BATISTA BETEL, EM 24 DE ABRIL DE 2016, ÀS 10:15.
SÉRIE: FOGO
TEMA: TOCHA
Salmo 68.1-10
“Levanta-se Deus; dispersam-se os seus inimigos; de sua presença fogem os que o
aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas; como se derrete a cera ante
o fogo, assim à presença de Deus perecem os iníquos. Os justos, porém, se regozijam,
exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome;
exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos
órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em
família; tira os cativos para a prosperidade; só os rebeldes habitam em terra estéril. Ao
saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra; também
os céus gotejaram à presença de Deus; o próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do
Deus de Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança; quando já ela
estava exausta, tu a restabeleceste. Aí habitou a tua grei; em tua bondade, ó Deus, fizeste
provisão para os necessitados”.
INTRODUÇÃO
Na história, a tocha aparece como um instrumento não apenas de iluminação, mas, muito
mais, de guerra. Enquanto a lamparina ou a própria fogueira são estáticas, a tocha é o fogo
levado aonde é necessário. É um instrumento que aguenta até combate, foi projetado para
ser levado como parte da indumentária do soldado.
A tocha é agressiva, ela avança na escuridão. Ela é capaz de proteger o soldado tanto para
que ele enxergue como para que ele tenha condições de atacar o inimigo, colocar fogo em
alguma edificação ou até mesmo lançar fogo em alguém ou algo.
A FIGURA DA TOCHA
A grande figura da tocha é levar o fogo em direção à escuridão. Podemos imaginar o fogo
avançando em direção à escuridão. E é exatamente isso o que estamos imaginando ao ler
o texto. Deus se apresentando como o fogo. Ele está avançando. A escuridão é o mundo
sem Deus, e o Senhor está avançando.
A TOCHA SE ACENDE
“Levanta-se Deus; dispersam-se os seus inimigos; de sua presença fogem os que o
aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas; como se derrete a cera ante o
fogo, assim à presença de Deus perecem os iníquos”.
As frases sugerem a imagem do fogo sendo levado... É o próprio Deus se levantando. É o
próprio Deus avançando. O Senhor se mostra como aquele que vai a frente, que se

movimenta, que não é um Deus estático, mas sim o Senhor que se movimenta em direção
a um mundo perdido, que jaz em trevas.
Diante da tocha que se aproxima, o que acontece?
- Dispersam-se os inimigos – Ninguém se mantém em pé diante de Deus. Os inimigos não
resistem diante do poder de Deus.
- Fogem os que o aborrecem – Ninguém pode aborrecer o Senhor. O sentido aqui é o do
Deus poderoso fazendo os inimigos saírem de cena.
- São dispersos – Trevas e luz não convivem no mesmo ambiente.
- Derretem como a cera (calor) – Diante do calor do fogo, Deus se apresenta como aquele
que tem poder para fazer derreter, para acabar com os inimigos.
A TOCHA ILUMINA PARA A ALEGRIA DOS SERVOS DO SENHOR
“Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a
Deus, salmodiai o seu nome; exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome,
exultai diante dele”.
Deus, como a tocha, avança. E o povo de Deus fica totalmente animado e envolvido com
sua poderosa presença. O resultado disso é:
- Os servos do Senhor exultam;
- Os servos do Senhor folgam de alegria.
A TOCHA DÁ SEGURANÇA NA ESCURIDÃO
“Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua
santa morada. Deus faz que o solitário more em família; tira os cativos para a prosperidade;
só os rebeldes habitam em terra estéril”.
A presença de Deus gera segurança para os seus servos. E, mais uma vez, eles se regozijam:
- Exultam diante dele – Estão seguros e isso os alegra.
- Pai dos órfãos – Seu povo se sente seguro, acolhido como um órfão que encontra um pai.
- Juiz das viúvas – Seu povo é defendido, mesmo quando está em menor número ou sem
assistência, como a viúva.
- É Deus em sua santa morada – Nos lembra que temos uma provisão na eternidade. Não
estamos sozinhos e nem precisamos temer o futuro.
A TOCHA AVANÇA E LEVA LUZ À ESCURIDÃO
“Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra; também
os céus gotejaram à presença de Deus; o próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do
Deus de Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança; quando já ela estava
exausta, tu a restabeleceste. Aí habitou a tua grei; em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão
para os necessitados”.

- A terra treme – Isso significa que Deus vai avançando e sua presença é sentida, é provada.
- Os céus gotejam... A chuva caiu – Deus tem domínio sobre tudo. Ele pode, inclusive, fazer
“chover”, o que era uma das atribuições teológicas das divindades.
- O Sinai se abalou – O monte Sinai, grande símbolo da presença divina, se rende ao poder
de Deus. Ele se abala...
- Deus restabeleceu a terra exausta – Deus pode trazer alívio a uma terra cansada e cheia
de dor.
DEUS É TOCHA... ELE VAI À NOSSA FRENTE...
- Não estamos sozinhos. Deus vai à nossa frente.
- Não precisamos temer na escuridão da vida, nos perigos que nos cercam; Deus se
apresenta como o fogo que avança diante de nós.

