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INTRODUÇÃO:
“Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está
no meio dela; não se abalará. Deus a ajudará, já ao romper da manhã.”
ESBOÇO:
1. Existe um rio – nas grandes cidades
No Cairo – Nilo; em Bagdá – Eufrates; em Zalzburg – Danúbio; em Mainz – Reno; em Paris –
Senna; em Londres - Tames; em Lisboa – Tejo; em Samaria – Jordão; no Manaus – Amazonas;
em Misseapolis – Mississipi; em Nínive – Tigres... e em Jerusalém – um grande rio!
2. Existe um rio – em Jerusalém
= Aberto por Cristo: Zc 14.8 – “aquele dia, também acontecerá que correrão de Jerusalém
águas vivas, metade delas para o mar oriental, e metade delas até ao mar ocidental; no estio e
no inverno, sucederá isso.”
= Mantido por Cristo: Zc 14.4 – “E, naquele dia, estarão os seus pés sobre o monte das
Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente; e o monte das Oliveiras será fendido
pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande; e metade do monte
se apartará para o norte, e a outra metade dele, para o sul.”
= Energizado por Cristo: Ez 47.9 – “Então, me disse: Estas águas saem para a região
oriental, e descem à campina, e entram no mar; e, sendo levadas ao mar, sararão as águas.”
3. Existe um rio – em nós
= Para dessedentar: Jo 4.14 – “mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá
sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna.”
= Para irrigar: Jo 7.38 – “Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão
do seu ventre.”
=

Para banhar: Jo 15.3 – “Vós já estais limpos pela palavra que vos tenho falado.”

