O Evangelho De João
RIOS DE ÁGUA VIVA
“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.”
Jo. 6. 51

Já imaginou como seria viver sem água?
O seu corpo é composto por 80% deste liquido precioso, em um adulto 60% do seu corpo é água. Dentre
muitas funções extremamente importantes, a água ajuda a controlar a temperatura do nosso corpo, atua no
processo digestivo e na eliminação do que não é mais necessário ao nosso organismo. Evita o ressecamento
das nossas córneas, produz as lágrimas. Existe ainda muito mais que água faz em nosso corpo, mas já é
possível imaginar— tem como viver sem água?

RIOS DE ÁGUA VIVA
Beba da água da vida
Jesus sabe que não podemos viver sem água. Afinal, ele mesmo sentiu sede, sede
desesperadora (Jo 19.28-30), para que pudéssemos matar nossa sede, a pior de todas as
sedes, a sede da alma, sede de Deus (Sl 42.2).
O nosso texto trata de como receber e beber da água da vida, mas, antes, veremos alguns
obstáculos, dificuldades que impedem as pessoas de receberem a graça de Deus em seu
coração, ou seja: fazendo brotar do interior de quem crê em Jesus como Salvador “Rios de água
viva” Veremos dois.
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Os moradores da cidade de Jerusalém se
colocaram contra Jesus e suas palavras,
porque eles eram teimosos, duros de coração e
não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus.
Eles exigiam que seus lideres tomassem alguma
atitude contra o Senhor Jesus.
Somente quando o Espírito Santo de Deus fala
aos nossos corações e nos convence das
verdades das Palavras de Jesus, é que a nossa
cegueira e falta de fé pode ser vencida.
Precisamos orar e pedir que Deus Tena
misericórdia de nós.
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Eles não conseguiam calar o Senhor Jesus,
então, decidiram contar a história à sua própria
maneira. Decididos a tirar a vida de Jesus,
esqueceram que quem controla soberanamente
todas as coisas é Deus. Nada acontece sem
que ele queira e permita; enfim, como essas
verdades, se de fato cridas e sentidas no
coração, nos trariam paz, descanso e condição
de amar, amar sem medo de amar!

RIOS DE ÁGUA VIVA
As portas da represa da misericórdia ainda se encontram abertas; Rios de água viva ainda poderão
jorrar do seu interior. O trono da graça continua aguardando por mim e por você. No dia hoje,
procure se certificar de que você seja realmente salvo.

Senhor Deus,
Por mim mesmo eu não posso encontrar a fonte de água verdadeira que é o Senhor Jesus. O meu coração
não é diferente desse povo que Jesus teve ensinar sobre o seu amor e sua graça. Por isso eu peço que o
seu amor também me alcance, que o teu poder tire minha cegueira espiritual e que a fé verdadeira quebre a
minha incredulidade. Que de dentro de mim jorre rios de água viva!
Em nome de Jesus, Amém!

