Mensagem pregada pelo Pastor Guilherme de Amorim Ávilla Gimenez na Igreja
Batista Betel, em 10 de julho de 2016, às 18:00.
SÉRIE: ÁGUA
TEMA: RIO, MAR E CÓRREGO (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)
Hoje, pensaremos na experiência que cada pessoa pode ter em Cristo,
que é água viva.
O MAR
“Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar
para a vida eterna". (João 4.14)
“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)
A experiência do mar...
- Abundância em Cristo;
- Saciado espiritualmente em Cristo;
- Pleno em Cristo.
O CÓRREGO
“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.
O RIO
- Um rio é um curso natural de água, usualmente de água doce, que flui no
sentido de um oceano, um lago, um mar ou um outro rio;
- Trata-se de uma corrente natural de água contínua que desemboca noutra
similar, em um lago ou no mar. Ao rio que desagua em outro, dá-se-lhe o nome
de afluente.

“No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz:
‘Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a
Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva’. Ele estava se referindo ao
Espírito, que mais tarde receberiam os que nele cressem. Até então o Espírito
ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado”. (João 7.37-39)
“Se alguém tem sede, venha a mim e beba”
Sede = διψαω (dipsao) – “ter sede, sofrer de sede. Figurativamente, diz-se
daqueles que, sedentos, sentem dolorosa necessidade de, e ansiosamente
anseiam aquelas coisas pelas quais a alma é refrescada, apoiada e fortalecida”.
(STRONG)
- Devemos ir até Jesus Cristo. Não é “fazer algo”, mas sim nutrir relacionamento;
- A fonte é Cristo. Não há outra. Não há um intermediário.
“Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de
água viva"
- A provisão espiritual é uma questão de fé;
- A provisão espiritual é uma questão de confiança na Palavra de Deus;
- A provisão espiritual é uma experiência de dentro para fora.
“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 de água a jorrar – abundância;
- Uma fonte pessoal – cada um tem sua experiência pessoal de provisão
espiritual.
“Jesus é nossa fonte de provisão espiritual. Nele, encontramos tudo o que
precisamos para nos sentirmos completos espiritualmente”. (Guilherme
Gimenez)

