Mensagem pregada pelo Pastor Guilherme de Amorim Ávilla Gimenez na Igreja
Batista Betel, em 10 de julho de 2016, às 10:15.
SÉRIE: ÁGUA
TEMA: RIO, MAR E CÓRREGO (PARTE 1)
“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)
Hoje, pensaremos na experiência que cada pessoa pode ter em Cristo,
que é água viva.
O MAR









 Há, no planeta Terra, 1 335 000
000 km³ de mar;
 A quantidade exata de água é
1332 quilômetros cúbicos, de
acordo com o Instituto de Pesquisa
Geológica dos Estados Unidos;
 72% do nosso planeta estão
cobertos por água, mas 97% dessa
água toda é salgada, vinda dos
mares e oceanos – e não é potável.
 As ondas oceânicas
são
oscilações
causadas
pelo atrito do ar que se movimenta sobre a superfície marítima;
Maré é o elevar e rebaixar regular do nível da água, experienciado pelos
mares e oceanos em resposta às influências gravitacionais da Lua e do
Sol e os efeitos da rotação da Terra;
O vento que sopra sobre a superfície oceânica causa atrito no ponto de
contato entre o mar e o ar. Isso não somente causa a formação de ondas,
mas também faz a água de tal superfície se mover na mesma direção do
vento;
Há mais de 29.000 espécies de peixes, sendo muitos deles de água
salgada;
Lugar mais profundo do mar: Oceano Pacífico, Fossa das Marianas 11,022 m;
Os mares são importantes para o clima, para a biodiversidade, para a
“estrutura” dos planetas;
Um tsunami em alto-mar tem um comprimento de onda de cerca de
200 km. Essa onda pode viajar a mais de 800 km/h.

O mar fascina pelo tamanho;
O mar fascina pela diversidade;
O mar fascina pela força;
O mar representa a abundância de água.

“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”... “para a vida eterna”
πηγη (pege) – “manancial, poço alimentado por um manancial”
- Fonte inesgotável;
- Abundância;
- Sem interrupção.
“Em Cristo Jesus, temos uma experiência de saciedade que nos dá o sentido
de nos sentirmos completos e satisfeitos. É mais do que bem-estar: é a
realização completa da vida em Cristo”. (Arthur Pink)
“Uma fonte de água a jorrar”
αλλομαι (hallomai) – “saltar, pular, brotar, jorrar: da água”
- Não há falta, mas sim abundância;
- Muita água, água sem parar.
“Eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente”. (João 10.10)
- Em algumas versões: “em abundância”.
- O plano de Jesus era completar o homem para que sua busca intensa por
significado, sentido e outros findasse em Cristo.
A experiência do mar...
- Abundância em Cristo;
- Saciado espiritualmente em Cristo;
- Pleno em Cristo.
O CÓRREGO
- Também chamado de arroio ou riacho;
- É um corpo de água corrente de pequeno porte;
- É raso, estreito e seu volume de água é bem pequeno;
- Surge do transbordar de rios;
- Depende do relevo, pois parte sempre de um lugar mais alto para outro mais
baixo.





O córrego é raso;
O córrego não pode suprir muitos e por muito tempo;
O córrego não tem autonomia de água;
O córrego pode facilmente desaparecer.

“Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e
desamparadas, como ovelhas sem pastor”. (Mateus 9.36)

“Há pessoas cuja fé é tão rasa que qualquer situação adversa lhes seca a fonte
de graça e misericórdia que vem de Deus”. (Elisabeth Lukas. Fontes de uma
vida de pleno sentido)
A experiência do córrego...
- Sempre buscando suprir uma necessidade que não acaba nunca;
- Nunca satisfeito;
- Sem plenitude espiritual em Cristo.

COMO É SUA EXPERIÊNCIA COM CRISTO?
- De plenitude espiritual? – Como o mar.
- Incompleta e insatisfeita? – Como um córrego.
“Somos chamados a uma experiência de total saciedade em Cristo. Ele oferece
vida plena para que não vivamos incompletos e, com isso, alvos fáceis do
inimigo de nossas almas”. (Guilherme Gimenez)

