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ÁGUA A SUA VOLTA

O grande rio Amazonas lança uma torrente de água tão volumosa no Atlântico, que por muitos

quilômetros  além  do  alcance  da  vista,  em  direção  oposta  à  sua  foz,  a  água  do  oceano  é

perfeitamente fresca e doce.

Muitos anos atrás, um veleiro  partiu  da Europa  vindo  para  um  porto  da América do Sul, mas

devido às tempestades e outros contratempos, encontrou-se  tão  afastado  de sua  rota, que  a água

de  que  dispunham começou a  chegar ao fim. A tripulação tomou  todo  cuidado, mas a despeito

disso, a última reserva foi-se. Encontraram-se então já sem uma gota  d'água  à  bordo. Um ou dois

dias após, quando em uma calmaria, se achavam  em  uma região de clima  muito quente, para seu

grande alívio, avistaram um outro barco não muito distante. Levantaram então as suas bandeiras e

fizeram sinais, pedindo socorro, por causa da sua situação desesperadora: "Estamos morrendo por

falta d'água!"

Qual não foi a sua surpresa, com a desconcertante resposta que se seguiu dizendo: "Água à sua

volta; mergulhe o cantil no mar". Mal sabiam eles que  estavam justamente cruzando  a grande

corrente de água fresca do rio Amazonas, ao invés de estarem navegando em  águas  salgadas  como

pensavam."Água à sua volta, embora não avistassem terra firme."

Amigo, você pode estar clamando: "O que preciso fazer para ser salvo?", mal sabendo que o oceano

do amor de Deus está à sua volta!

Há quase dois mil anos atrás Deus enviou dos céus, Seu Filho, o Senhor Jesus, com a missão de

preparar um caminho de perdão para os pecadores. Quando o Senhor Jesus foi pregado na cruz, Ele

satisfez plenamente os santos requerimentos de Deus, quanto ao julgamento do pecado, e agora

pode  oferecer  o  perdão  para  todos,  sem  exceção.  Esta  oferta  gratuita  de  perdão  só  pode  ser

encontrada no Senhor Jesus.

Por isso o melhor que você e eu podemos fazer; como pecadores culpados e perdidos, é aceitar a

Cristo como nosso Salvador, como nos é apresentado na Palavra de Deus. Deixe que Ele seja o

fiador de seus pecados. Não é preciso fazer coisa alguma, ou ir a qualquer lugar  para  receber  a

água viva que Ele dá.



Mergulhe o seu cantil!

"Se tu conheceras  o  dom  de  Deus... tu lhe pedirias, e ele te daria água viva". Qualquer que beber

desta água (água natural) tornará a ter sede; mas aquele que beber da água que eu (Cristo) lhe der,

se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna"João 4:10, 13, 14.

"Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede" João 6:35.

"Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e

comei; sim vinde e comprai sem dinheiro e sem preço..." lsaías 55:1

"Não diga em teu. coração quem subirá por nós aos céus... quem passará por nós dalém do mar para

que no-lo traga, e no-lo faça ouvir para que o façamos?... A palavra está junto de ti, na tua boca e no

teu coração; esta é a palavra de fé que pregamos" "a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor

Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos serás salvo... por que todo aquele

que invocar o nome do Senhor  será salvo" Deuteronômio 30: 12-14, Romanos 10:6-13.


