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Ministros labaredas de fogo
Faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador (Salmos 104.4)

ESTUDO
Na criação, tudo tem um propósito, nada foi feito por acaso (Efésios 1.6). Fomos criados

para a glória do nosso Deus. Em Isaías 43.21-22, Deus declara que o povo que ele escolheu

para a glória de seu nome se cansou dele, perdeu a graça. (Pergunta 1).

Deus nos capacitou para sermos ministros da nova aliança em Cristo (2 Coríntios 3.6; 1

Coríntios 2.4-5). O Deus que governa a Terra libera para os seus ministros autoridade e poder.

Teologia na cabeça, fogo nos corações e bíblia nas vidas! (Pergunta 2).

O fogo não é para nos fazer perceptível, e sim para tornar Jesus perceptível através

de nós (Mateus 5.16, 1 Coríntios 10.31). Essa chama não é para operar somente nos cultos. Essa

chama deve comunicar a outras pessoas! (Pergunta 3).

A chama não é uma emoção incontrolável, é um estilo de vida: Você é um ministro de

Deus, é impossível ficar escondido! (Hebreus 1.7). Quando o fogo de Deus queima no seu

coração, não existe nenhuma provação externa que te faça desistir! Não tenha medo do fogo de

Deus, tenha medo da sua frieza espiritual! (Pergunta 4, 5).

O que Deus espera de nós:

1. Que manifestemos a natureza dele (João 12.36), a essência de Jesus é luz!

Compartilhamos a mesma essência dele, o fogo de Deus já está em nossas vidas!

Jesus espera que a igreja caminhe expressando a verdade do Deus visível.

(Pergunta 6).

2. Que operemos em fogo (Êxodo 3.2). Deus fala por meio do fogo. Pregação sem

fogo é um discurso, ensino sem fogo é argumento, música sem fogo é uma

emoção, bíblia sem fogo é uma filosofia e um cristão sem fogo é um corpo

sem vida (Malaquias 3.2). O clamor do espírito é uma igreja que anda em fogo

porque nós só podemos derramar aquilo que temos. (Lucas 24.49). Sua relevância

nessa terra depende exclusivamente do quanto você é revestido desse poder.

É isso o que nos diferencia do mundo. (Pergunta 7).

PERGUNTAS
1. Você se considera alguém que se cansou, ou está se cansando, de Deus?
2. Qual é o direito e o dever de um ministro da nova aliança de Cristo?
3. Como perceber quando estamos usando a chama de Deus em favor do nosso ego?
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4. Como manter a chama de Deus constante?
5. Por que muitas pessoas tem medo do agir de Deus? Como reparar isso?
6. O que significa, de maneira aplicada, ter a mesma essência de Jesus?
7. Por que não é possível viver o cristianismo sem o fogo de Deus?
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