Mensagem pregada pelo Pastor Guilherme de Amorim Ávilla Gimenez na Igreja
Batista Betel, em 07 de Agosto de 2016, às 18:00hs.
SÉRIE: ÁGUA
TEMA: CHUVA (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)
O POÇO E AS NUVENS
O POÇO
Um olhar para baixo
É cavado pelo homem

AS NUVENS
Um olhar para cima
É formado sem qualquer intervenção
humana
O homem tem acesso quando quer, é O homem só tem acesso quando as
só ir até ele
nuvens estão cheias de água e
começa o processo da chuva, que não
é controlado pelo homem
Tem um custo, tanto de mão de obra Não custa nada
como financeiro
É possível prever o local exato para a Não podemos prever quando e onde.
construção
Em
geral
até
os
melhores
meteorologistas se enganam
UM OLHAR PARA O CÉU
- Dos céus vem a chuva. É ela quem alimenta os reservatórios de água do qual
nós utilizamos. Em tempos de seca, nós olhamos muito para os céus, na
esperança de vermos nuvens mais escuras e densas, indicando a vinda da
chuva.
- Ao vivermos dias difíceis, de seca emocional, financeira, familiar, nós olhamos
bastante para os céus também. Procuramos por soluções, por bênçãos, por
alívio vindo do alto, de Deus. Esperamos pelas chuvas de bênçãos da parte do
nosso Deus.
“...a chuva temporã e serôdia” (Deuteronômio 11:14; Joel 2:23; Jeremias 5:24;
Tiago 5:7 e outros).
“Primeiras e últimas chuvas” (Almeida Corrigida e Revistada)
“Chuvas de outono e de primavera” (Nova Versão Internacional)
CHUVA TEMPORÃ
(Ou chuvas de outono – As primeiras chuvas)
É a chuva para o início da colheita. Ela prepara a terra para que o agricultor
plante a semente. Sem essas chuvas a terra não está preparada para receber a
semente e qualquer plantio se torna muito arriscado.

CHUVA SERÔDIA
(Ou chuvas da primavera – As últimas chuvas)
É chuva que caía um pouco antes da colheita. Ela é importantíssima para
amadurecer o fruto que será colhido. Sem ela o processo de colheita está em
risco pois a semente pode não completar o seu ciclo de amadurecimento.
“Dependemos de Deus. Todos nós. Os que creem e os que não creem.
Esbarramos constantemente na dura realidade da nossa limitação contrastada
com o poder de Deus”(Guilherme Gimenez)
“Nós não temos o domínio completo dos processos. Precisamos de Deus para
começar e também para terminar. A soberania divina está presente em todos os
momentos de nossa vida. Quando conseguimos terminar algo, sempre
precisamos admitir que foi Deus quem nos garantiu a vitória” (Guilherme
Gimenez).
O que fazer quando a chuva não vem?




Buscar chuva em outros lugares
Buscar soluções excêntricas (Tempestade artificial Partículas de cloreto
de sódio são lançadas no céu)
Acreditar que nunca mais choverá novamente.

Quando a chuva não vem só temos uma alternativa: Aguardar em Deus
1. Entendendo e aguardando a fidelidade de Deus
,“Conheçamos o Senhor; esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce
o sol, ele aparecerá; virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas
de primavera que regam a terra” (Oséias 6:3)

“Tão certo” – Expressão de confiança
Somente quem conhece Deus pode compreender a fidelidade Dele sob os
aspectos mais profundos.

2. Preparando a vida para as respostas divinas
“Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes
dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo-o de todo o coração e de toda a
alma, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de
outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal, e tenham vinho
novo e azeite. Ela dará pasto nos campos para os seus rebanhos, e quanto a
vocês, terão o que comer e ficarão satisfeitos” (Deuteronômio 11:13-15)

Preparar a vida implica em:
- Obedecer a Deus
- Ama-lo
- Servi-lo

3. Aproveitando a seca para crescer na fé

Quando não chove, como aconteceu em São Paulo no ano de 2015, nós:
- Economizamos água
- Mudamos nossos hábitos
- Aprendemos a viver de maneira diferente.

“Crescer na fé é um aprendizado difícil mas maravilhoso. Em meio às lutas da
vida nós conhecemos Deus melhor e desfrutamos de um relacionamento cada
vez mais profundo com Ele” (Guilherme Gimenez)

SE NÃO CHOVER... Aguarde em Deus.
SE NÃO CHOVER... Exercite sua fé com mais vigor
SE NÃO CHOVER... derrame-se diante de Deus de forma total

