Águas que jorram levando Vida
O povo de Israel estava vivendo
por tantos anos como escravos de

situações contrárias, enfermidades e

Arabá, entrarão no Mar Morto, e ao en-

pode ser liberado através do Espírito

escravidão!

trarem nas águas salgadas, estas se

Santo!

Faraó que não conseguiram crer, tomar

A água neste contexto representa o

tornarão saudáveis. E por onde quer

posse da promessa que Deus havia

Espírito Santo, aquele que Jesus havia

que entrar o rio viverá todo ser vivente

“Fendeu a rocha, e dela brotaram

feito para Eles, como descendência de

prometido enviar, dar a cada um que o

que vive em enxames, e haverá muitís-

águas, que correram pelos lugares ári-

Abraão.

recebesse como Senhor e Salvador. É

simo peixe; porque lá chegarão estas

dos como um rio. Porque se lembrou

Deixarmos de crer em meio a situ-

o Espírito Santo que fará nascer dentro

águas, para que as águas do mar se

da sua santa palavra, e de Abraão, seu

ações contrárias, nos impede de tomar

de você essa fonte que irá saciar sua

tornem doces, e viverá tudo por onde

servo. Fez sair com alegria o seu povo,

posse daquilo que Deus já decretou

vida espiritual, familiar, ministerial e

quer que entrar este rio.” Ezequiel

e com cânticos de júbilo os seus escol-

em nosso favor. Hoje buscamos tantas

profissional.

47:08-09

hidos. Deu-lhes as terras das nações, e

coisas para nos preencher, nos fazer

Se você já tem o Espírito Santo, sai-

eles herdaram o fruto do trabalho dos

acreditar, nos ajudar, mas tudo que

ba que Ele está buscando transformar

As águas desse Rio são as águas

povos, para que guardassem os seus

buscamos já está em nossas vidas!

a tua vida para que através de você Ele

do Espírito, por onde ela passa, ela

preceitos, e observassem as suas leis.

jorre águas de vida abundante.

traz vida, ela transforma. Ela reverte a

Louvai ao Senhor” Salmos 105:41-45

“Se me amardes, guardareis os

Entenda: O Espírito Santo que hab-

morte em vida, a dor e o sofrimento

meus mandamentos. E eu rogarei ao

ita em mim, jorra dentro de mim a vida

em alegria, porque somente o Espírito

A presença do Espírito Santo na tua

Pai, e ele vos dará outro Ajudador, para

que eu necessito viver, e essa vida

Santo de Deus, enviado por Jesus,

vida é justamente para te projetar, te

que fique convosco para sempre. A

também alcança aqueles que estão a

é capaz de transformar e restaurar. E

tornar um conquistador, um herdeiro

saber, o Espírito da verdade, o qual o

minha volta!

essa presença de Deus está dentro de

de grandes riquezas, tanto espirituais

você! Entende?

como materiais, porque a tua herança

mundo não pode receber; porque não

Pra confirmar:

o vê nem o conhece; mas vós o conheceis, porque ele habita convosco, e
estará em vós.” João 14:15-17
Quem foi enviado por Jesus para
lhe ajudar? O Espírito Santo!
Então permita que Ele te ajude,
crendo, buscando conhecê-lo, através

saciar a tua alma!

é maior do que você pode imaginar.

“Quem crê em mim, como diz a Es-

tudo será transformado, por onde você

Deixemos a postura de escravizados,

critura, do seu interior correrão rios de

passar, onde tuas mãos tocarem, aqui-

porque Deus já nos libertou através

água viva. Ora, isto ele disse a respeito

lo que tua boca determinar será trans-

de seu Filho Jesus e Jesus enviou seu

do Espírito que haviam de receber os

formado, abençoado e restaurado!

Espírito para nos tornar um povo livre

que nele cressem; pois o Espírito ainda

Voltando:

tinha sido glorificado.” João 07:38-39

de toda condenação, julgo e opressão.
Temos a terra por herança, somos

não fora dado, porque Jesus ainda não

da oração, do diálogo, da Palavra, pois
dentro de você já existe aquilo que irá

Se por onde essas águas passarem

“Em verdade, em verdade vos digo:

o povo escolhido por Deus. Através da

Aquele que crê em mim, esse tam-

tua vida águas irão jorrar levando vida

Temos a promessa, a promessa de

bém fará as obras que eu faço, e as

em abundância. Libere as águas do rio

receber através de Jesus o seu Es-

fará maiores do que estas; porque eu

de Deus na tua vida! Deixe o Espírito

pírito, a presença viva D’Ele em nos-

vou para o Pai; e tudo quanto pedirdes

Santo te encher da glória, do poder, da

“[...] mas aquele que beber da água

sas vidas para nos ajudar, mas por

em meu nome, eu o farei, para que o

ousadia, para viver o sobrenatural de

que eu lhe der nunca terá sede; pelo

deixarmos de dar o devido valor a esta

Pai seja glorificado no Filho. Se me

Deus!

contrário, a água que eu lhe der se fará

presença, vivenciamos aquilo que não

pedirdes alguma coisa em meu nome,

nele uma fonte de água que jorre para a

queremos viver e nos frustramos como

eu a farei.” João 14:12-14

vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor,

Filhos de Deus. Porquê ? Porque não

dá-me dessa água, para que não mais

vivemos com fé, confiando na palavra

Porque Ele diz: “Eu o farei”?

tenha sede, nem venha aqui tirá-la.”

de Deus!

Porque a presença do seu Espírito

João 04:14-15

estaria dentro de nós manifestando
“Peça-a, porém, com fé, não duvi-

o Seu poder através de nós, jorrando

A resposta daquela samaritana,

dando; pois aquele que duvida é se-

dentro de nós rios de água viva, águas

talvez seja a busca de muitas pessoas,

melhante à onda do mar, que é suble-

que trazem vida! Vida abundante!

ser saciado de paz, alegria, confiança,

vada e agitada pelo vento.” Tiago 01:06

esperança, vida abundante. Não ter

Não é essa vida que você precisa
hoje? Então você já tem, basta liberar a

mais sede é não ter mais uma vida

“Então me disse: Estas águas saem

com tantos sofrimentos, amarguras,

para a região oriental e, descendo pela

presença de Deus dentro de você!
Aquilo que hoje você almeja viver
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