Mensagem pregada pelo Pastor Guilherme de Amorim Ávilla Gimenez na Igreja
Batista Betel, em 21 de agosto de 2016, às 18:00.
SÉRIE: ÁGUA
TEMA: REFRIGERIO
“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)
AO MEIO DIA...
“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”
(João 4:6,7)
- Hora mais quente do dia. A sensação de calor é enorme, causando suor e até
mal estar;
- Segundo o pesquisador Daniel Rops, a temperatura média na região era 23,5º
graus, sendo que a máxima e a mínima eram, 25º e 15º graus, respectivamente.
A sensação térmica, porém, podia chegar a bem mais de 30 graus por causa dos
ventos quentes vindo das regiões desérticas onde facilmente podia-se vivenciar
temperaturas maiores que 35 graus;
- O “meio dia” para nós é um símbolo do calor, da necessidade urgente de
provisão de água. É o momento em que precisamos ardentemente de água por
questões de sobrevivência mas também de ‘vontade de beber.’ É o momento em
que a saciedade fica mais nítida a nós.
O meio dia...
- Quais são as situações que tem te tornado “seco”?
- Podemos falar em uma vida “seca” de diversas formas: emocionalmente,
fisicamente (saúde), mentalmente (ideias) e espiritualmente (questões de fé).
- Qual é o seu “meio dia” (aquela situação que gera desgaste, cansaço, tristeza
e solidão?)
O meio dia da mulher samaritana
“Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido, e vem cá. A mulher respondeu, e
disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem: Não tenho marido;
Porque tiveste cinco maridos, e o que agora tens não é teu marido; isto disseste
com verdade” (João 4:16-18)
- O que tornou a mulher samaritana seca foi sua situação familiar. Mesmo sendo
religiosa e sabendo dialogar sobre o valor do monte de adoração (Verso 20) ela
vivia uma vida seca emocionalmente e espiritualmente.
- Ir ao poço ao meu dia era a representação de sua própria experiência como
pessoa.
- Em geral nós expomos em atitudes a situação do nosso coração. Jesus
mencionou isso: “Pois a boca fala do que está cheio o coração” (Mateus 12:34).
O refrigério de Jesus Cristo ao meio dia

Jesus é o bom pastor. E, à semelhança do que diz o Salmo 23, Ele refrigera a
nossa alma.
- Jesus apareceu à mulher ao meio dia, o horário mais quente...
“Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço.
Isto se deu por volta do meio-dia” (João 4:6)
- Jesus oferece água viva, uma fonte que refrigera a alma
“Jesus respondeu: "Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem
beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que
eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna" (João
4:13,14)
Para a alma cansada... Jesus é o alívio
Para um coração sedento... Jesus é a água viva
Para o calor do “meio dia”... Jesus é a sombra que protege do sol
“Alívio. Isso que encontrei em Jesus Cristo. Todo o peso do meu pecado foi
substituído pela leveza do perdão. A agitação desesperada de uma alma que
buscava resposta se transformou em quietude de espírito e alegria incalculáveis.
Alívio. Esse é meu sentimento mais real” (Dennis Clark & Jen Clark. Deep Relief
Now: Free, Healed, and Whole)
O refrigério que Jesus Cristo nos traz pode ser traduzido em paz genuína que só
pode ser experimentada através da fé.
Água viva traz refrigério diante de um meio dia terrível e cansativo

