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“O ACESSO AO FLUIR DO RIO DE DEUS – PARTE II”
João 7:37-38
“No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e
beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá rios de água viva.” (Joã0 7:37,38).
Introdução: Nós somos aqueles que creram e que aceitaram o convite de Jesus, portanto temos ido até Ele e
bebido d'Ele. E porque fazemos isso, essa água em nós se torna uma fonte. E assim nos tornamos um canal pelo
qual o rio flui para matar a sede dos outros.
Mas, para que possamos ter esse rio fluindo, nós precisamos ter acesso a essa fonte. Segundo a Palavra de Deus,
o rio só flui em certas circunstâncias. Nela podemos encontrar pelo menos quatro situações ou lugares de onde
o rio flui. Esses lugares são símbolos da realidade espiritual que hoje temos acesso em nosso espírito.
3.
O rio flui do templo - (Ez 47:1). O templo é o lugar da habitação de Deus. No Novo Testamento o
templo não se refere ao prédio da igreja, como alguns imaginam. Deus não habita em lugares feitos por mãos
humanas, mas Ele fez da Igreja a Sua habitação eterna. Nós somos o templo de Deus.
Dessa forma o templo nos fala de comunhão. Ezequiel diz que o rio sai de onde o templo está. O rio sai onde a
Igreja é edificada, onde há comunhão com Deus. Não espere rio de água viva se você não estiver investindo
tempo em comunhão com Deus.
Somos indevidamente apressados com Deus. Ele não tem pressa conosco. Não pense que você deve orar apenas
quando tiver algo a dizer. É preciso aprender a ficar apenas quieto diante dEle como quem diz: “Eu estou aqui
de joelho diante do Senhor apenas para te ouvir e ter comunhão com o Senhor”.
Quando fazemos isso a comunhão começa a brotar dentro de nós. O tempo gasto com Deus é muito importante.
É necessário gastarmos tempo com Ele para fluirmos em Seu rio. Não adianta jejuarmos se não há um desejo de
estar no templo, porque é lá que as águas fluem.
4.
O rio flui da rocha ferida – (Ex 17:6). De onde a água saiu? Da rocha. Em sua Primeira Carta aos
Coríntios, Paulo explica que a rocha é Cristo (I Co 10:4). Mas nós também somos pedras vivas de acordo com a
Primeira Carta de Pedro (I Pe 2). Nós também fomos transformados em pedras que vivem, e, à semelhança de
Jesus que era rocha, nós também somos pedras.
As pessoas podem olhar e pensar o que vai sair deles? Mas, pode ter certeza que dessa rocha sairá água. Mas,
como é que vai sair água da rocha? Basta que a rocha seja ferida pela vara de Deus, ou seja, a rocha precisa ser
quebrada. Aqui nós temos o quarto princípio: a água só flui se a pedra estiver quebrada, só flui se houver
quebrantamento.
Pessoas quebrantadas são pessoas que fluem água do Espírito de Deus, por causa disso é bom ficar perto delas.
A Palavra do Senhor nos diz no Salmo 34:18, que “perto está o Senhor dos que tem um coração quebrantado.”
O Salmo 51:17 também diz: “Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado; coração compungido e
contrito não o desprezará, ó Deus.” Só uma Igreja quebrantada, que chora pelo que está no coração de Deus
experimentará avivamento. Da rocha sairá água.
5.
A água flui para aqueles que têm sede – (Ap 1:6) “...Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte
da água da vida. A água é de graça. Mas, ela será dada apenas para quem tem sede. Se você não têm sede,
então não está qualificado para recebê-la. É de graça, mas, só para o sedento.
“... Aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. (Ap 22:17). Quem quiser venha!
Tem que vir” Sai do lugar da sequidão. Você pode ser uma fonte jorrando para a vida eterna.
Conclusão: Nesta palavra aprendemos mais três princípios espirituais que se praticados por nós receberemos
muito mais da presença, vida e unção do Senhor em nossas vidas, e poderemos ser muito mais usados por Ele
em nossos ministérios pois só podemos dar aquilo que temos, se não temos vida, presença e unção do Senhor
então não poderemos ser instrumentos Dele para a Sua manifestação.

