Mensagem pregada pelo Pastor Guilherme de Amorim Ávilla Gimenez na Igreja Batista Betel,
em 12 de junho de 2016, às 18:00.
SÉRIE: ÁGUA
TEMA: JESUS, ÁGUA QUE REVIGORA AS FORÇAS (Parte 2)
“Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu
lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna". (João 4.14)
“Vida cansativa. Queria estar morto do que viver mais um dia nesse inferno”. (E. R. – morador
da Cracolândia, em São Paulo.)
HÁ MUITA GENTE CANSADA DE VIVER
“Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como
ovelhas sem pastor”. (Mateus 9.36)
O cansaço de viver é basicamente marcado pela “sede espiritual”
- Busca intensa, sem nunca encontrar;
- As forças vão indo embora diante da ‘intensidade” (calor) da vida;
- Quanto mais se busca sem encontrar, mais energia vai sendo gasta
A DURA REALIDADE DA SEDE
“Disse-lhe Jesus: ‘Dê-me um pouco de água’”. (João 4.7)
- Jesus, várias vezes, utilizou perguntas para levar as pessoas a se conscientizarem da dura
realidade que estavam vivenciando:
"O que você quer que eu lhe faça? " (Lucas 18.41)
"E vocês? ", perguntou ele. "Quem vocês dizem que eu sou? " (Mateus 16.15)
“Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou?” (João 8.10)
“Encarar a realidade, por mais dura que seja, é o princípio da cura e da transformação. A ilusão
é uma das piores armas para nos afastar das soluções”. (Guilherme Gimenez)
A QUEM NÃO TEM MAIS FORÇAS, JESUS SE OFERECE COMO ÁGUA VIVA
"Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele
lhe teria dado água viva". (João 4.10)
“Se ao menos soubesse que presente maravilhoso Deus tem para você, e quem sou Eu, você
Me pediria um pouco de água viva!" (Paráfrase – Bíblia Viva)
- Aquela mulher não tem mais condições de procurar. Ela está cansada.
- Jesus cria a expectativa: “Se você soubesse...”
- Jesus oferece ânimo, esperança e novidade de vida. Ele sabe de nossa condição e, por isso,
oferece a ‘água viva’ como um presente.
"Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.
Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e
vocês encontrarão descanso para as suas almas”. (Mateus 11.28,29)
Para os cansados e sobrecarregados... Jesus oferece descanso.
Para os que carregam o fardo do pecado... Jesus oferece alívio.
Para os que estão sedentos espiritualmente... Jesus oferece ‘Água Viva’.

A MULHER NÃO FOI ATÉ O POÇO ESPERANDO ENCONTRAR ÁGUA VIVA
“Disse a mulher: ‘O senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode
conseguir essa água viva?’” (João 4.11)
- Aquela mulher foi ao poço sem expectativas. Ela foi buscar a água para sobreviver mais
alguns dias.
- Jesus oferece à mulher a água viva. Foi algo que ela não esperava. Foi algo que superou
totalmente a rotineira visita ao poço.
“Jesus nos surpreende, revigorando totalmente nossas forças através de sua presença em
nossos corações. Ele é ‘fonte de vida’ e não um ‘gole’ de esperança”. (Guilherme Gimenez)

