
A maior tragédia na vida de um crente é quando ele perde a alegria 
de estar na presença de Deus, seja nos cultos, seja fazendo a obra 
(evangelismo, encontros, Discipulado, célula, vigílias, etc...). 
 
Quando estamos assim, mesmo rodeados pelos irmãos, dizemos 
que estamos vazios, ou que nosso coração está frio. É a mais pura 
verdade. 
 
No entanto, o Espírito de Deus está bem perto de nós, para que não 
precisemos viver essa tragédia, pois, um crente sem alegria no 
Senhor, fatalmente abandonará sua fé e perderá sua salvação. 
 
Jesus promete nos batizar com o Espírito e com fogo. É esse fogo 
do Espírito que nos dá a verdadeira alegria cristã, mesmo no meio 
das circunstâncias mais difíceis. 
 
Mas este é um fogo espiritual enviado direto do trono de Deus e não 
podemos viver sem ele. Temos que busca-lo constantemente, não 
podemos apaga-lo. 
 
Muitos confundem a presença desse Fogo com muito barulho e 
gritaria. Embora a expressão desse Fogo possa nos levar a isto, 
sua maior expressão é a paz e a alegria interior que nos mantém 
constantes e firmes no propósito de seguir frutificando na igreja e 
para o Reino de Deus.  
 
Hoje quero aquecer seu coração falando sobre o Fogo de Deus. 
 

Quando Deus Envia o Seu Fogo 
 
01. Quando restauramos o altar caído 
 

I Rs. 18:30 e 38 
Então, Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a 

mim. E todo o povo se chegou a ele; Elias 
restaurou o altar do SENHOR, que estava em 

ruínas. 
Então, caiu fogo do SENHOR, e consumiu o 

holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e 
ainda lambeu a água que estava no rego.  

 
Antes que Deus pudesse responder com fogo, Elias teve de 
restaurar o altar do Senhor que estava em ruínas. 
 
Altar nos fala de consagração e entrega. Consagrar é o mesmo que 
santificar, portanto, quando entregamos o nosso tudo diante de 
Deus podemos esperar o seu fogo. 

 



Lv. 9:22-24 
Depois, Arão levantou as mãos para o povo e o 
abençoou; e desceu, havendo feito a oferta pelo 

pecado, e o holocausto, e a oferta pacífica. 
Então, entraram Moisés e Arão na tenda da 

congregação; e, saindo, abençoaram o povo; e a 
glória do SENHOR apareceu a todo o povo. E eis 

que, saindo fogo de diante do SENHOR, 
consumiu o holocausto e a gordura sobre o 

altar; o que vendo o povo, jubilou e prostrou-se 
sobre o rosto.  

 
 

II Cr. 7:1-2 
Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo 

do céu e consumiu o holocausto e os 
sacrifícios; e a glória do SENHOR encheu a 

casa.  Os sacerdotes não podiam entrar na Casa 
do SENHOR, porque a glória do SENHOR tinha 

enchido a Casa do SENHOR.  
 
Quando o anjo tocou o profeta Isaías com a brasa do altar, ele 
prontamente disse “Eis-me aqui, envia-me a mim”. 
 
Há um fogo que queima no altar de Deus. Todos que se achegam 
diante do altar serão tocados pelo fogo de Deus. 
 
Também no Tabernáculo o fogo do altar jamais poderia se apagar. 
O fogo arderá continuamente sobre o altar; não se 
apagará. Lv. 6:13 

 
  

02. Quando acumulamos incenso de oração diante de Deus 
 

...E, quando tomou o livro, os quatro seres 
viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-
se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma 

harpa e taças de ouro cheias de incenso, que 
são as orações dos santos... Ap.5:8 

 
Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com 

um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito 
incenso para oferecê-lo com as orações de 

todos os santos sobre o altar de ouro que se 
acha diante do trono; e da mão do anjo subiu à 
presença de Deus a fumaça do incenso, com as 

orações dos santos. E o anjo tomou o 
incensário, encheu -o do fogo do altar e o atirou 



à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e 
terremoto. Ap. 8:3 a 5 

 
A Palavra de Deus diz que o incenso são as orações dos santos. 
Tal incenso é acumulado em taças diante do altar que está defronte 
do trono de Deus. Quando as taças se enchem do incenso o anjo 
acrescenta fogo ao incenso e joga sobre a terra. 
 
O destino final de nossas orações é voltar para a terra. Mas quando 
elas voltam vêm misturadas com fogo.  
 
Se queremos fogo, precisamos ter:  
 
- A oração como estilo de vida.  
- Orar sempre,  
- Orar por todas as coisas,  
- Orar com propósito,  
- Ter a oração como arma de guerra. 
 
Cientificamente está comprovado que, o que faz o fogo propagar-se 
é o oxigênio. Da mesma forma se dá com o fogo de Deus em nós, 
pois, a oração é o oxigênio que nos faz respirar o ar da presença de 
Deus. 

 
  

03. Quando expressamos arrependimento genuíno 
 

I Cr 21.22-27 
Então disse Davi a Ornã: Dá-me o lugar da eira pelo seu 
valor, para eu edificar nele um altar ao Senhor, para que 

cesse esta praga de sobre o povo. 
23 Respondeu Ornã a Davi: Toma-o para ti, e faça o rei meu 

senhor o que lhe parecer bem. Eis que dou os bois para 
holocaustos, os trilhos para lenha, e o trigo para oferta de 

cereais; tudo dou. 
24 Mas o rei Davi disse a Ornã: Não, antes quero comprá-lo 
pelo seu valor; pois não tomarei para o Senhor o que é teu, 

nem oferecerei holocausto que não me custe nada. 
25 E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de seiscentos 

siclos de ouro. 
26 Então Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu 

holocaustos e ofertas pacíficas; e invocou o Senhor, o qual 
lhe respondeu do céu, com fogo sobre o altar de holocausto. 
27 E o Senhor deu ordem ao anjo, que tomou a meter a sua 

espada na bainha. 
 

 



Davi havia pecado contra o Senhor fazendo o censo, mas quando 
ele se arrependeu Deus respondeu com o fogo de sua aprovação. 
 
O verdadeiro arrependimento tem alguns sinais: 
 

a. Abandono do pecado e confissão – Pv 28.13 O que encobre 
as suas transgressões nunca prosperará; mas o que as 
confessa e deixa, alcançará misericórdia. 
 

b. Coração humilde e disposto a ouvir – Pv 28.14 Feliz é o 
homem que teme ao Senhor continuamente; mas o que 
endurece o seu coração virá a cair no mal. 
 
 

c. Desejo desesperado de pedir e receber perdão – Lc 23.39-43 
Então um dos malfeitores que estavam pendurados, 
blasfemava dele, dizendo: Não és tu o Cristo? salva-te a ti 
mesmo e a nós. 40 Respondendo, porém, o outro, 
repreendia-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, 
estando na mesma condenação? 41 E nós, na verdade, 
com justiça; porque recebemos o que os nossos feitos 
merecem; mas este nenhum mal fez. 42 Então disse: 
Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. 43 
Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje 
estarás comigo no paraíso. 
 

d. Disposição incomum de reparar os prejuízos – Lc 19.8-10 8 
Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Eis aqui, 
Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens; e se em 
alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lho restituo 
quadruplicado. 9 Disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a 
esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. 10 
Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se 
havia perdido. 

 
 
Conclusão: 
 
Como está o Fogo de Deus em sua vida? Deseje fazer esse fogo 
arder em seu coração sempre. 
 
- Faça de sua vida um altar consagrado só para Cristo 
- Arrependa-se, confesse e abandone o pecado e faça da oração 
seu estilo de vida. 
 


