
O EVANGELHO DE JOÃO


MATE SUA SEDE 

João 7.37-39 
“37No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: “Quem 
tem sede, venha a mim e beba! 38Pois as Escrituras declaram: ‘Rios de água viva brotarão do 
interior de quem crer em mim’”. 39Quando ele falou de “água viva”, estava se referindo ao 

Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele cressem. Naquela ocasião o Espírito 
ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado.” 

Mate sua sede 
Em nosso estudo anterior vimos a importância que a água tem para a existência da vida. Uma vez um 
sertanejo carente de água, compartilhando de sua realidade a um repórter de TV exclamou: —“ Sem água, 
não tem como a gente viver!” 

Hoje, veremos com mais detalhes, que a alma humana, sem a água que somente o Senhor Jesus pode dar a 
ela, também pode morrer de sede. Morremos eternamente. É sobre como receber ou beber da água viva que 
tratará o nosso texto.  

O que significa vir e beber? Como matamos nossa sede? Vamos responder em cinco partes, falando 
sobre: a sede, o vir a Jesus para beber, os Rios que brotarão do coração de quem crer, o Espírito Santo e 
o testemunho das Escrituras. 

1. Quem tem sede (v. 37) 
Podemos observar pelo menos três coisas maravilhosas contidas nas palavras “Quem tem sede”: 

• (1) A água é de graça. Qualquer um pode vir e beber. Quem sente sede; quem reconhece a própria 
sede é convidado a vir e beber. É de graça. 

• (2) A alma humana tem sede. Seu corpo foi feito para viver de água. Sua alma foi feita para viver 
de Deus. Por isso que a coisa mais importante a se saber sobre si mesmo é: alma humana tem sede, 
sede de Deus. (leia Jeremias 2.13). 

• (3) Contido (Implícito) na palavra “sede” está dito que o que Jesus oferece satisfaz. Tudo o 
que Jesus veio fazer e ensinar tem como objetivo proporcionar à alma alimento e bebida que 
satisfaçam para sempre. 

Isso é o que temos na palavra “sede”: a água é de graça, a alma tem sede e Jesus pretende saciar a 
alma para sempre. Por isso ele diz: “Quem tem sede, venha a mim e beba!”. 



2. Venha a mim e beba (vs. 37-38) 
Podemos fazer três observações.  
• Primeiro, Jesus é o que nós bebemos. “Venha a mim e beba”. Jesus é o que nossa alma precisa. 

“Eu sou o pão da vida”(Jo 6.35). Ele é a água viva. A alma foi criada para Jesus. A dor em 
nossos corações é, na raiz, uma dor por Jesus. A fome que temos é fome de Jesus. A sede que 
temos é sede de Jesus. É assim que a alma vive de Deus. Ela vive em Jesus.  

• Segundo, a alma pode beber. Pode engolir. Fazemos isso espiritualmente, por meio da fé.  
• Terceiro, esse vir e beber são o que significa crer em Jesus. Vs. 37-38: “Quem tem sede, venha a 

mim e beba! [...] quem crer em mim”.  
Portanto, crer em Jesus significa ir a ele, comer e beber dele de uma forma que satisfaça 
profundamente nossa alma, e não apenas crer em fatos ou ter conhecimentos sobre ele. 

3. Rios de água viva brotarão do interior de quem crer (vs. 38) 
Leia o João 7.38.  

38”Pois as Escrituras declaram: ‘Rios de água viva brotarão do interior de quem crer em 
mim”. 

O texto destaca nosso ser interior, a parte mais profunda de todos nós; na Bíblia, esta parte chama-se 
de barriga ou entranhas, coração, alma, espírito. O que isto significa?  

Quando você vem a Jesus para beber, você não bebe apenas uma bebida, mas recebe um manancial, 
uma fonte, um poço. Você recebe Jesus. Você nunca mais terá que procurar por uma fonte de 
satisfação para sua alma. Cada rio que precisar fluir para a alegria de sua alma fluirá de Jesus.  

Quando você vem para Jesus, você o recebe em abundância. E ele nunca mais sai de você. 

4. O Espírito do Cristo glorificado (vs. 39) 
Leia João. 7.39. 

39”Quando ele falou de “água viva”, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais 
tarde a todos que nele cressem. Naquela ocasião o Espírito ainda não tinha sido dado, pois 

Jesus ainda não havia sido glorificado.” 

Se você vem a Cristo para beber e matar a sede de sua alma, você recebe a Cristo. Como? Agora 
sabemos o que isto significa: você recebe o Espírito, o Espírito de Deus e de Cristo.  



Cristo, como o Filho de Deus encarnado, está no céu. Não podemos ver o corpo dele agora. Veremos 
na glória (1Co 13.12). Agora, nós “andamos por fé e não pelo que vemos” (2Co 5.7). Mas Cristo, pelo 
Espírito, está em nós (Rm 8.10). Temos o Espírito do Cristo ressurreto  e glorificado vivendo em nós. O 
que significa que Cristo está em nós; e nossa comunhão com ele se dá pelo Espírito. 

5. O testemunho das Escrituras (vs. 38) 
Leia novamente João 7.38; também Isaías 58.11.  

A implicação dessa promessa é realmente maravilhosa! Ou seja, Deus falou dessa realidade centenas 
de anos antes de tudo isso acontecer. Deus estava planejando isso para mim e para você. Deus estava 
planejando enviar seu Filho. Ele nos criou para termos sede insaciável, inextinguível, como forma de 
nos atrair para ele.  

É muito amor! Este é o convite de Deus para você. Venha, beba e viva. 

Senhor Deus, 
Senhor Deus, eu quero te agradecer por se preocupar em saciar a minha alma com a vida do seu Filho, o 
Senhor Jesus! Obrigado pelo Espírito Santo que veio ficar no lugar de Jesus e que tem poder de ficar 
dentro do meu meu coração e me dar, o teu amor, tua paz e tua alegria que é pura e verdadeira. 
Em nome de Jesus, 
Amém!


