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“O ACESSO AO FLUIR DO RIO DE DEUS – I PARTE”
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.
1. O rio sai do Éden - (Gn 2:9-10). Em Gênesis lemos que no Éden havia a árvore da vida e também um
rio que fluía. E o que era o Éden? O Éden era o lugar onde estavam o homem e a mulher antes de comerem
do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, antes de pecarem contra o Senhor. Antes do pecado o
homem e a sua mulher viviam nus e não se envergonhavam.
A principal característica do Éden é que ele é um lugar de nudez. Isso certamente possui um significado
espiritual e simbólico. A ausência de roupa nos fala de transparência. Adão e Eva estavam nus, ou seja,
eram transparente um para com o outro. Não tinham nada para esconder, nem do que se envergonhar.
No dia em que o pecado veio, eles foram expulsos do Éden, perderam o acesso a árvore e também ao rio da
vida. E o primeiro sinal do pecado foi a percepção de que estavam nus. A partir daí, por causa do pecado,
nós não conseguimos mais ser completamente transparentes uns com os outros.
Com Deus nós devemos ser totalmente transparentes. Só estando completamente desnudado na presença
de Deus você assume a posição onde tem acesso ao rio da vida, a vida que sai do Éden.
O rio não flui se a sua vida e o seu pecado está encoberto diante dEle. Abra completamente o coração para
Deus, diga tudo a Ele. Não seja pretensioso diante dos olhos que tudo vê. Não tente parecer ser coisa
alguma, mas retire as folhas secas de figueira e mostre o seu coração.
2. A água flui do trono – (Ap 22:1). O rio só sai de onde o trono está estabelecido. O trono de Deus é um
símbolo espiritual. Ele nos fala do Seu governo, soberania e senhorio. E o trono simboliza a Sua majestade e
realeza. Sendo rei, Ele é soberano e a vontade d'Ele é que deve ser feita. Assim, o rio sai do trono. O trono
de Deus está no seu coração? Se o trono de Deus está aí, daí sairá rios de água viva. O trono de Deus está no
seu trabalho ou na sua casa? Se ele estiver nesses lugares, de lá fluirão rios de águas vivas!
O que é o trono? O trono é a submissão á vontade de Deus. Em outras palavras, se o seu coração é submisso
à vontade de Deus, então, o rio fluirá de lá. Mas, no lugar onde o trono não foi estabelecido, o rio não flui e o
resultado é deserto, sequidão e aridez.
Onde não tem trono não tem água. Onde não tem governo não tem rio. Há governo em sua vida? Quem lhe
governa, você mesmo? Será que ainda precisamos de cabresto- como precisam os jumentos- para obedecer
a Deus? (Sl 32:9), ou há em nosso coração uma submissão espontânea? Essa deve ser a nossa oração:
“Senhor Jesus, faça a Tua vontade em minha vida como ela é feita no céu. Venha o Teu governo, o Teu
reino, faça a Tua vontade em minha vida! Eu vou até o fim com o Senhor!” Quando isso acontece o trono é
estabelecido e naturalmente haverá um rio de vida fluindo, pois ele flui de onde está o trono de Deus.
Conclusão: Nesta palavra aprendemos dois 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.

