Mensagem pregada pelo Pastor Guilherme de Amorim Ávilla Gimenez na Igreja
Batista Betel, em 14 de agosto de 2016, às 10:15.
SÉRIE: ÁGUA
TEMA: SECA
“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)
QUANDO FALTA ÁGUA... TODOS SOFREM
- O corpo sofre – Desidratação;
- A terra sofre – A agricultura é afetada, rios secam, o abastecimento de água
para as cidades fica comprometido;
- O clima é afetado – Baixa umidade do ar;
- Temperatura – Aquecimento global (efeito Tostines: “Vende mais porque é
fresquinho ou é fresquinho porque vende mais?”).
IMAGINE SE A MULHER SAMARITANA NÃO TIVESSE IDO BUSCAR ÁGUA
“Veio uma mulher de Samaria tirar água”. (João 4.7)
O que teria acontecido se a mulher Samaritana não tivesse ido buscar água?
Acabariam as reservas da casa. Não haveria água para preparar os alimentos,
para beber, para se lavar. Ir até o poço não era uma questão de entretenimento,
mas sim de necessidade.
Espiritualmente falando, algumas pessoas não estão buscando água. Já
começaram um processo de desidratação e, ainda assim, não estão buscando
água. Já estão à beira da morte e, ainda assim, não estão buscando água. Por
quê?
ALGUMAS PESSOAS NÃO ACREDITAM QUE PRECISAM DE ÁGUA
- Não há sequer a busca, o interesse, a vontade.
“Disse o néscio no seu coração: Não há Deus”. (Salmo 53.1a)
- Negação da necessidade de religião, falta de interesse pela Palavra de Deus,
pela oração e por outros elementos relacionados à fé. O homem pós-moderno
criou sua religiosidade baseada no que ele quer, criou seu próprio Deus e sua
própria religião.
“O homem secular não está preso a ideologias e dogmas religiosos. Não
acredita que seja necessário um Deus que dita as regras e se faz princípio de
tudo para que o homem exista e viva bem. Não pretende destruir Deus como um
ser metafísico existente, somente não aceita mais o valor de Deus como centro
de todas as coisas”. (BARTH, Wilmar Luiz. O homem pós-moderno, religião e
ética.)
ALGUMAS PESSOAS CONFUNDEM O POÇO COM A ÁGUA
“És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio
dele, e os seus filhos, e o seu gado?” (João 4.12)

O poço não mata a sede, mas sim a água. Um poço sem água não mata a sede.
Mas algumas pessoas estão ligadas ao poço, apenas ao poço, estão morrendo
de sede estando ao lado de um poço.
“Pessoas que secaram ao lado do poço se sentem insatisfeitas, vazias. São
críticas e ácidas. Tentam, de todas as formas, entender por qual motivo, mesmo
sendo tão ligadas ao poço, continuam secas espiritualmente. Diante desse
sentimento, ou se inclinam ao fanatismo ou desistem até mesmo de sua
religiosidade”. (Guilherme Gimenez)
PARA QUEM ESTÁ SECO, SÓ HÁ UMA ESPERANÇA: JESUS CRISTO
“Jesus respondeu, e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter
sede; mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a
água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna.
Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede,
e não venha aqui tirá-la”. (João 4.13-15)
Sistemas religiosos, programas ou amizade com cristãos não mata a sede
espiritual... SÓ JESUS CRISTO MATA A SEDE ESPIRITUAL.
A ÁGUA VIVA SÓ SE ENCONTRA EM JESUS CRISTO...
- Experiência pessoal com Jesus Cristo;
- Um relacionamento com Jesus Cristo;
- Completa dependência de Jesus Cristo.
ESTAMOS CLAMANDO A JESUS CRISTO...
Ele é a fonte;
Dele vêm as bênçãos;
Com Ele estão as respostas.
Não se contente com uma vida seca.

