Mensagem pregada pelo Pastor Guilherme de Amorim Ávilla Gimenez na Igreja Batista
Betel, em 28 de agosto de 2016, às 18:00.
SÉRIE: ÁGUA
TEMA: FONTE
“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)
UMA FONTE
Fonte é a nascente. É a origem, a causa, a procedência ou o princípio.
Usamos a palavra figuradamente para indicar “de onde determinada coisa vem”. Um
acadêmico precisa citar suas fontes ao escrever um texto, dizer de onde retirou
determinadas informações. A fonte fornece o conteúdo.
Qual é a fonte de sua fé? Você é suprido espiritualmente por meio de que ou de quem?
INDO À FONTE... E CONTINUANDO SECO
João 4.6-7
“Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se
deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus:
‘Dê-me um pouco de água’".
Há quanto tempo a mulher Samaritana estava indo à fonte de Jacó? Por certo,
há muito tempo. Há anos. Exatamente os anos em que sua vida foi marcada por decisões
erradas, por pecados, por tristezas. Ir ao poço não mudara sua vida.
Aquela mulher ia ao poço, mas continuava seca. E Jesus Cristo a advertiu
exatamente disso:
João 4.13-14
“Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede; aquele, porém, que
beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede; pelo contrário, a água que eu lhe
der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna.”
O motivo de a mulher continuar seca não estava em seu esforço pessoal, mas
sim na fonte em que ela ia. O poço não podia lhe oferecer a água viva. Muitos há que, à
semelhança daquela mulher, estão indo ao poço, estão cumprindo suas tradições
religiosas, estão se esforçando ao máximo, mas, ainda assim, continuam secos. O
problema não é a ida ao poço, mas sim a qualidade da água.
QUAL É A FONTE QUE ABASTECE SEU POÇO?
João 4.12
“És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele
mesmo bebeu, e, bem assim, seus filhos, e seu gado?”

Há muitas fontes que nutrem a religiosidade que as pessoas procuram. Por trás
de cultos ou campanhas de oração, estão fontes, como ganância, vaidade e até mesmo
pecado. Igrejas de fachada, tradição, prosperidade e outros temas estão associados à
essas fontes.
“O que uma pessoa realmente busca através de suas práticas religiosas? Jesus Cristo?
Nem sempre. Há pessoas que estão atrás de dinheiro, fama, cura, respostas e utilizam a
fé cristã apenas para atingir tais coisas. É o cristianismo interesseiro e egoísta.
Cristianismo que tem como fim o homem e não Jesus”. (Paul D. Washer)
UMA FONTE PESSOAL, AUTÊNTICA E PERMANENTE
João 4.13-14
“Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede; aquele, porém, que
beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede; pelo contrário, a água que eu lhe
der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna.”
João 7:38-39
“Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto
ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele cressem; pois o
Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda
glorificado.”
- Jesus nos desafia a dependermos Dele. Ele se torna a nossa fonte pessoal de vida.
Quando você vai até Jesus Cristo, sua provisão se torna o próprio Cristo. A
religiosidade, a tradição – o poço – ficam em segundo plano, pois nãos dependemos
deles, mas sim de Jesus.
QUAL É A SUA FONTE?
“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)

