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INTRODUÇÃO: 
 
Três verdades sobre a profecia: 1) Os estágios de avivamento da Nação de Israel; 2) O rio aberto do 
Monte Moriá ao Mar Salgado durante o início do Milênio; 3) Uma figura dos três estágios de vida da 
igreja durante sua digreção sobre a terra! As águas representam a operação do Espírito Santo em sua 
dispensação durante a Graça e o Milênio! 

 

ESBOÇO: 
 

1. Água pelos artelhos – caminhada da igreja: (Ef 4.1) – “Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que 
andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com 
longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo 
da paz.” 

2. Água pelo joelhos – adoração da igreja: (Jo 4.22-24) – “Vós adorais o que não sabeis; nós adoramos o 
que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores 
adorarão o Pai em espírito e em verdade; porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e 
importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade.” 

3. Água pelos peitos – liderança da igreja: (Hb 2.9-10) – “Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, 
a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua 
maravilhosa luz; Vós, que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus; que não tínheis 
alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia.” 

4. Água pelos braços – trabalhos da igreja: (1 Co 15.57-58) – “Mas graças a Deus que nos dá a vitória 
por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na 
obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.” 

5. Águas que desembocam no mar – saúde para as nações: (Mt 5.13) – “Vós sois o sal da terra; e se o 
sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora, e ser pisado pelos 
homens.” 

6. Águas que fazem os peixes viverem – discipulado efetivo: (1 Jo 5.11-13) – “E o testemunho é este: 
que Deus nos deu a vida eterna; e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o 
Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que 
saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus.” 

7. Águas que produzem grandes árvores – crescimento da igreja: (At 13.1) – “E na igreja que estava 
em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber: Barnabé e Simeão chamado Níger, e Lúcio, cireneu, e 
Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo.” 
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