Essa sede é de Deus
Introdução

“

Jesus respondeu: “Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem
beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. • João 4:13,14a •

“

Semana: 28/02/2016 a 05/03/2016 • Desafio da Semana: decore um versículo

Ano passado, a coca-cola fez uma série propagandas cujo slogan era “Essa sede é de coca”. Mas sabemos que normalmente
beber refrigerante para matar a sede é frustrante, pois pode amenizar na hora, mas em seguida a sede volta, às vezes ainda
mais intensa. Só mesmo uma boa água gelada para saciar. Assim também muitas propagandas “enganosas” são feitas em
nossa sociedade sobre como acabar com a sede interior, a sede espiritual. Na conversa com a mulher samaritana, Jesus oferece
uma água para matar essa sede de uma vez por todas.

DESENVOLVIMENTO:
1) O que é a sede espiritual? Há uma sede espiritual em todo ser humano. Vejamos alguns sintomas dessa sede:
• O desejo por algo além do aqui e agora, por algo eterno, além dessa vida, pelo transcendente, pelo divino, pela eternidade que
Deus plantou no coração de cada um (Ec 3:11).
• A acusação que sofremos de nossa consciência, pois a lei de Deus está gravada no coração do homem (Rm 2:14,15).
• O afastamento de Deus causado pelo pecado (Rm 3:23).
O homem foi criado para adorar a Deus, tendo um relacionamento com ele; se estamos longe desse propósito para o qual fomos
criados, algo no nosso interior não vai estar completo.
2) Como saciar a sede espiritual? Assim como Jesus foi ao encontro da mulher samaritana, no texto que lemos, e ofereceu a
água viva para ela, ele também vem ao nosso encontro. Ele explica aquilo que não entendemos, através do Espírito Santo (Jo
14:26). Passamos a ter consciência dos nossos pecados e nosso coração endurecido e cauterizado é quebrantado (Jo 16:9). E após
Deus vir ao nosso encontro, precisamos responder ao seu chamado e pedir a ele a água viva (Is 55:1). E uma vez que bebemos
dessa água, nunca mais teremos sede das coisas mencionadas anteriormente:
• A sede pela eternidade é saciada: João 11.25,26
• A sede causada pela acusação feita pela nossa consciência e pelo diabo é saciada: Jo 8.36 e Rm 8.33
• A sede causada pelo afastamento de Deus é saciada: Sl 145.18

CONCLUSÃO:
• O salmista diz que sua alma anseia e tem sede por Deus (Sl 42:1,2). Ele tem a consciência de quem pode saciar a sede dele. É essa
consciência que precisamos ter e cultivar, mesmo aqueles que já beberam da água viva, para que não se desvirtuem do caminho.
• Se você sente algum desses sintomas da sede espiritual que mencionamos, beba da água que Cristo te oferece, declare para
Jesus que você quer ter seus pecados perdoados e viver uma vida com ele e para ele.
• Ou então, se você não sente mais nada porque está afogado na sua vida centrada em você mesmo, naquilo que te dá prazer,
não espere que os sentimentos venham, não espere estar preparado para o encontro com Cristo. Nossa vida com Deus tem que
ser baseada em decisão, e não em sentimentos; em princípios, e não em circunstâncias. Você agora sabe qual é o princípio da
salvação e da vida eterna, confesse a Deus que você é pecador e que você aceita Cristo como Salvador e Senhor.
• E aqueles que já beberam dessa água, fiquemos atentos a quem tem sede de Deus ao nosso redor - família, amigos, colegas de
trabalho, vizinhos, pessoas na rua... – e apresentemos a eles a água viva, assim como a mulher samaritana fez após seu encontro
com Jesus (João 4:28,29). Não podemos beber dessa água sozinhos.

