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VAMOS BEBER DA FONTE OU DA CISTERNA?

Pr. Pedro Soares Neto
Porque o meu povo fez duas maldades: a mim me deixaram, o manancial de águas
vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm águas. Jeremias 2:13
INTRODUÇÃO
O povo de Israel tinha o grande privilégio de beber das águas da fonte viva que era o
Senhor, mas deixaram essa fonte e cavaram para si cisternas rotas.
Uma cisterna rota é um buraco feito no chão, com rachaduras que não serviam para
guardar água potável. Ali caiam lagartixas, insetos, vermes, etc. e a pouca água que ficava ali era
toda contaminada. Não servia para se beber.
Agora, fonte era onde se jorrava água viva, água limpa, que revitalizava.
II – O POVO ABANDONA A FONTE DE ÁGUA VIVA
“E veio a mim a palavra do SENHOR, dizendo:
Vai, e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o SENHOR: Lembro-me de ti,
da piedade da tua mocidade, e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa
terra que não se semeava.
Então Israel era santidade para o SENHOR, e as primícias da sua novidade; todos os que
o devoravam eram tidos por culpados; o mal vinha sobre eles, diz o SENHOR.” Jeremias 2:1-3
Quando Israel era fiel ao Senhor, eles eram santos, eles eram primícias ao Senhor, por
isso, todos que tentavam devorá-los eram amaldiçoados pelo Senhor.
Você que hoje abandonou a vida que tinha no primeiro amor ao Senhor, que se afastou da
santidade ao Senhor, hoje é tempo de voltar ao primeiro amor. De voltar a ser santo ao Senhor.
Antes que caia sobre sua cabeça a senteça: Reprovado.

“Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé; provai-vos a vós mesmos. Ou
não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estais
reprovados.” 2 Coríntios 13:5
Lembra de onde caíste e arrependa-te, para que a alegria da salvação volte novamente ao
seu coração.
O SENHOR RECLAMA
“Porque o meu povo fez duas maldades: a mim me deixaram, o manancial de águas vivas,
e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm águas.” Jeremias 2:13

O homem precisa de água para sobreviver. Israel abondou a fonte de águas vivas, então
eles tiveram de cavar cisternas. E água parada é própria para se tornar morada de lagartxas,
insetos e vermes. E os que bebem delas ficam contaminados. Podem se tornar doentes. O povo
que bebe água contaminada é doente espiritualmente, não tem saúde espiritual.
COMO A IGREJA PRIMITIVA TINHA ÁGUA VIVA PARA BEBER?
A igreja primitiva foi muito privilegiada, pois seus líderes buscavam a Palavra na fonte para
alimentar os discípulos.

“E os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que
nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas.” Atos 6:2
Quando a igreja começou a crescer e o número de discípulos aumentou, logo surgiu um
problema administrativo para se resolver e eles apelaram para os que estavam à frente para
buscar uma solução. Os apóstolos cuidavam da oração e da meditação na Palavra para trazer
água viva para o povo. E eles queriam que os apóstolos cuidassem também agora da distribuição
de alimentos.
Pedro se levantou e disse que eles não podiam deixar o Ministério da Palavra para cuidar
dessas coisas. Daí surgiram os diáconos.
Sim, os que são responsáveis por trazer a Palavra tem de buscar na fonte para que o povo
beba água viva e não água de cisternas, águas paradas, que podem estar toda contaminada.
E é isso que está acontecendo hoje, muitos ministros ao invés de buscar na fonte que é o
Senhor, buscam em escolas de teologia e em conhecimentos terrenos humanos, que não passam
muitas vezes, de cisternas rotas.
Nós ministros do Senhor temos uma grande responsabilidade diante do Senhor, de buscar
Nele a água viva para dar ao Seu povo.
TEMOS DENTRO DE NÓS UMA FONTE INESGOTÁVEL
O Senhor Jesus disse que temos dentro de nós, os que temos o Espírito Santo, uma fonte
de águas vivas.

“Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu
ventre.” João 7:38
CONCLUSÃO
Somente os que se santificam, que se consagram ao Senhor, que se afastam das coisas
desse mundo, terão o grande privilégio de beber águas vivas, de beber do Manancial de Águas
vivas, que é o Senhor. Hoje temos visto os homens dar tanta água podre para o povo e por isso,
estamos vendo tanta pobreza espiritual e tanta fraqueza espiritual entre o povo.
Mas se nos voltarmos ao primeiro amor, poderemos beber da Fonte que jorra para a Vida
Eterna.
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