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24 Fevereiro, 2016 

 

Queridas Irmãs-Líderes, 

 

Saudações felizes. Já alguma vez tiveram sede? Quero dizer, mesmo, mesmo muita sede. Quando a 

única coisa em que conseguiam pensar era num copo de água fresca. Por vezes, quando viajamos e 

andamos horas de carro de um local para o outro, eu fico com sede. Especialmente se está calor. Então, 

só consigo pensar que quando chegar vou beber, e beber, e beber toda a água que conseguir. O 

pensamento de saciar a minha sede parece ser tudo aquilo em que consigo pensar. 

 

Pense numa altura em que as provações da vida foram avassaladoras. Talvez tenha sido uma única 

provação que consumiu as suas horas da madrugada ou mesmo até o seu descanso. Imagine que 

alguém vinha e lhe oferecia paz em meio à tempestade, coragem para enfrentar o que quer que a vida 

traz, alegria que fortaleceria o seu dia? Não desejaria tal ajuda tanto quanto um homem sedento anseia 

por água? 

 

Este ano, o nosso tema para o Dia dos MM é “Tem sede de Água Viva?” Sabemos, a partir daquela bem 

conhecida história em João 4 que só Jesus Cristo tem a água que precisamos para saciar o desejo que 

as nossas almas têm de conforto, paz, força, coragem, fé, alegria e muito mais. Por isso, este ano 

convidamos-vos a vir ao nosso Salvador porque Ele diz, “Vou derramar água sobre o que tem sede e 

fazer correr riachos sobre a terra árida.” (Isaías 44:3). Venha irmã, venha. 

 

 

 

 

 

Heather-Dawn Small, Diretora MMCG  
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Esboço Serviço Culto 

“Têm sede de Água Viva?” 
Pacote de Recursos do Dia dos Ministérios da Mulher 

 
 
 
 
Chamado à Adoração: 
 
Primeiro hino:   
 
Invocação: pregador 
 
Leitura das Escrituras:  
 
Oração pastoral: 
 
Ofertas: 
 
Música das ofertas: 
 
Momento musical especial: 
 
Sermão: “Têm sede de Água Viva?” 
 
Hino final:   
 
Oração final: 
 
Hino de esperança: congregação 
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Leitura das Escrituras 
De João 4, 7 
 
 
 
Chegou então a uma terra da Samaria que se chama Sicar, perto do terreno que o patriarca Jacob tinha 
dado a seu filho José.  
 
Era ali o lugar do poço de Jacob. Cansado da caminhada, Jesus sentou-se à beira do poço. Era por volta 
do meio-dia.  
 
Nisto, chegou uma mulher samaritana que ia tirar água ao poço e Jesus pediu-lhe de beber. Os seus 
discípulos tinham ido à cidade comprar comida.  
 
A mulher disse-lhe: «Mas como é que tu, um judeu, te atreves a pedir-me água a mim que sou 
samaritana?» De facto, os judeus não se davam bem com os samaritanos.  
 
Se tu conhecesses o que Deus tem para dar», respondeu-lhe Jesus, «e quem é aquele que te está a pedir 
água, tu é que lhe pedirias e ele dava-te água viva.» 
 
Disse-lhe a mulher: «Nem sequer tens um balde e o poço é fundo! Donde é que tiras a água viva? 
 
Quem bebe desta água», afirmou Jesus, «volta a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, 
nunca mais há-de ter sede, porque a água que eu lhe der torna-se dentro dessa pessoa numa fonte que 
lhe dá a vida eterna.»  
 
A mulher pediu-lhe: «Senhor, dá-me então dessa água para eu nunca mais ter sede, nem precisar de 
vir buscar água a este poço.» 
 
No último dia, que era o mais importante da festa, Jesus, de pé, dizia em voz alta: «Se alguém tem sede, 
venha ter comigo que eu lhe darei de beber. 
 
Do coração daquele que crê em mim, hão-de nascer rios de água viva, como diz a Sagrada 
Escritura.» Com estas palavras, Jesus queria dizer que todos os que cressem nele haviam de receber o 
Espírito Santo.  
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Sermão 

Tem sede de água viva? 
Por Galina Stele 

 
“Se alguém tem sede, venha ter comigo que eu lhe darei de beber.” (João 7:37). 

 

 
Introdução 
 
 Sabem quanto tempo as pessoas conseguem viver sem comida ou água? Alguns dizem que as 
pessoas podem viver 40 dias sem comida mas apenas 3 ou 4 dias sem água. Se alguém sobrevive mais 
tempo sem água, é considerado um milagre. Evans Monsignac, sobrevivente ao terramoto do Haiti em 
Janeiro de 2010, foi um destes milagres. Ele tinha 27 anos de idade quando este terrível terramoto 
atingiu o Haiti em Janeiro de 2010. Pai de duas crianças, e esforçado vendedor de arroz num mercado 
haitiano pobre, ele saiu para o seu trabalho como de costume naquele dia. Tudo parecia normal até ele 
ver edifícios no Mercado começarem a colapsar. As paredes caíram do seu lado direito e do seu lado 
esquerdo, impedindo-o de escapar. As pessoas gritavam à sua volta, e tudo era aterrador, 
especialmente quando um pedaço de betão caiu em direção à sua cara. Então algo inexplicável 
aconteceu; ele sentiu como se alguém tivesse vindo e puxado aquele pedaço de betão para trás. Evans 
estava encurralado na escuridão. Conseguia respirar mas tinha medo de se mexer e talvez ferir-se ou 
causar mais movimentações no cimento. Durante o primeiro dia, ele ouviu as pessoas a gritar, mas 
gradualmente estes gritos desvaneceram e tudo ficou assustadoramente silencioso.  
 

Quando finalmente o resgataram da devastação, a equipa reconheceu que ele tinha ali estado 
encurralado durante 27 dias sem comida ou água, embora ele não o soubesse. Ele perdeu a noção do 
tempo, ficando inconsciente de tempos a tempos. Perdeu 27 Kg e tinha apenas 40Kg quando foi 
resgatado, tendo sido entretanto levado para o Hospital Geral de Tampa na Florida. Ele foi o 
sobrevivente a um terramoto e em qualquer outra situação que sobreviveu mais tempo sem água. As 
pessoas pensaram que ele tinha tido algum tipo de acesso a água ou comida durante este terrível 
encarceramento. “Não,” disse ele. Mas ele tinha acesso a água dos esgotos que ele reparou ao segundo 
ou terceiro dia. Ele tentou prová-la, mas ficava mal disposto, por isso ele só molhava o dedo e 
humedecia os lábios e tentava sorver alguma coisa. Era nojento e punha-o doente à medida que o 
tempo passava. Será que isto o ajudou a sobreviver? É difícil afirmar. Ele próprio dava crédito a Deus 
pela sua sobrevivência quando ele contava esta história. “Eu tinha-me resignado com a morte,” disse 
ele, “mas Deus deu-me vida. O facto de eu estar vivo hoje não é por mim; é pela graça de Deus. É um 
milagre; não posso explicar….Agora sei que devo viver todos os dias o melhor que posso."1 

 
Esta história lembrou-me que todos nós encontramos diferentes tipos de catástrofes nas nossas 

vidas. Quando vem uma crise, somos testados na nossa sobrevivência espiritual. Nos tempos de crise, 
todos temos sede, não só pela satisfação imediata das nossas necessidades físicas mas também por 
outro tipo de água. Ansiamos pelo tipo de água que consegue refrescar-nos quando as nossas vidas se 
estão a desintegrar, a água que consegue suster-nos quando toda a esperança foi enterrada, a água que 
pode ajudar-nos a viver para além do medo da morte. Esta água é tão essencial que por vezes a 
necessidade ultrapassa até a nossa necessidade de água física.  

 

                                                        
1http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/centralamericaandthecaribbean/haiti/7530686/Buried-for-27-days-
Haiti-earthquake-survivors-amazing-story.html 
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Muitas culturas expressam este desejo de terem água viva, no seu folclore épico, lendas e 
contos de fadas. Os heróis destas narrativas fizeram longas viagens em busca deste tipo de água, 
sacrificaram-se e lutaram por ela. Cria-se que aquele que a obtivesse seria imbatível, poderoso e 
imortal.  

Curiosamente, a Bíblia também aborda este tipo de necessidade humana e a nossa sede por 
este tipo de água. Em termos espirituais, não há necessidade de nos tornarmos os sobreviventes que 
mais tempo passaram sem água viva. E Deus não deseja que nos saciemos com água do esgoto. Ele 
mostrou-nos a fonte da água fresca e viva. Não precisamos de a comprar; a água viva de Jesus é gratuita 
e disponível para todos os que têm sede hoje, para todos os que prosperam ou estão em crise. Deus 
deseja apenas ver-nos chegar, pedindo-a regularmente cada dia uma vez que é essencial ao nosso bem-
estar e sobrevivência espiritual.     
 
 
Textos Bíblicos e Mensagem 
 

Olhemos atentamente para uma destas passagens Bíblicas em que a água viva é mencionada em 
João 7:37-39: “No último dia, que era o mais importante da festa, Jesus, de pé, dizia em voz alta: «Se 
alguém tem sede, venha ter comigo que eu lhe darei de beber. Do coração daquele que crê em mim, hão-
de nascer rios de água viva, como diz a Sagrada Escritura.» Com estas palavras, Jesus queria dizer que 
todos os que cressem nele haviam de receber o Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo ainda não 
tinha sido enviado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. 
 
 Conhecem o contexto da passagem em que Jesus proferiu estas bem conhecidas palavras? Foi 
no Templo de Jerusalém durante a Festa dos Tabernáculos. A Festa dos Tabernáculos era uma das mais 
belas e estimadas datas festivas na nação Judaica. Era a última das grandes festas do ano e caia na altura 
das colheitas e as pessoas tinham a oportunidade de descansar e refletir em todas as bênçãos que Deus 
tinha derramado sobre eles. Durante os sete dias da festa, viviam nas cabanas feitas de ramos de 
árvores, e toda a Jerusalém parecia uma grande floresta verde. As cabanas verdes “eram erguidas nas 
ruas, nos pátios do templo, ou nos telhados das casas.” E até “As colinas e vales em torno de Jerusalém 
achavam-se também bordados com essas habitações de folhas, e repletas de gente.” (E. G. White, 
Desejado de Todas as Nações, p. 448). 
 
As Festas dos Tabernáculos desempenhavam diversas funções para o povo de Israel: 
 

1. Antes de mais, era uma altura de gratidão. Durante estes dias, o povo agradecia ao Senhor pelo 
Seu cuidado e bênçãos no passado e no presente. Lembravam como Ele os tinha protegido e 
como tinha cuidado deles durante a sua peregrinação até à Terra Prometida. As suas roupas e 
sapatos não se desgastaram, e o maná de Deus caiu do céu todos os dias para os alimentar 
(Deut. 8:3-4). E nesta altura quando a colheita tinha sido feita, tinham a oportunidade de 
expressar a sua gratidão pelo cuidado de Deus e bênçãos durante o ano transato trazendo 
alguns bens da colheita ao Senhor como sinal de gratidão. Estas ofertas apontavam para 
principal fonte das suas bênçãos. Claro que, alguns anos eram mais abundantes que outros, mas 
a Festa anual dos Tabernáculos sugeria que apesar da quantidade da colheita, apesar das 
expectativas, apesar das colheitas ricas ou pobres dos seus vizinhos, as pessoas iam ao Senhor e 
agradeciam-Lhe pelos bens que tinham recebido. Além disso, a Festa dos Tabernáculos também 
era um sinal da sua confiança no Senhor, da fé em que Ele iria continuar a protege-los e a cuidar 
deles no futuro.   
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2. A Festa dos Tabernáculos também tinha outra característica. Era uma reunião universal do povo 
de Deus. Todos— jovens e velhos, ricos e pobres, do norte, do sul, do este, do oeste, no país ou 
fora dele— vinham a Jerusalém e reuniam-se novamente com o povo de Deus. Por conseguinte, 
pessoas de todos os cantos da Palestina e de outros países onde viviam os seus cidadãos vinham 
a Jerusalém celebrar juntos a Festa dos Tabernáculos. Também era um símbolo de ajuntamento 
celestial, da futura festa, quando todos os redimidos se juntarão no mar de vidro— haverá lugar 
para todos — ricos e pobres, jovens e velhos, do este e do oeste, do norte e do sul. Serão todos 
igualmente preciosos e bem-vindos na Terra Prometida celestial.   

 
3. A Festa dos Tabernáculos também era um símbolo do caráter temporal da sua vida nesta terra. 

Os dias e noites nas cabanas durante esta bonita festa lembravam-lhes da sua vida no deserto, e 
mais importante ainda, apontavam para o facto de ainda estarem no caminho para a terra 
Prometida celeste, que mesmo naquela altura ainda não estavam em casa. A regularidade anual 
da festa dos Tabernáculos servia para os lembrar repetidamente que esta terra não era o seu 
destino; a viagem devia continuar até se encontrarem com o Seu Salvador face a face. 

 
4. A Festa dos Tabernáculos estava impregnada de paz, alegria e beleza. Pela graça e sabedoria de 

Deus, o Dia da Expiação estava calendarizado para a preceder ao invés de se seguir a ela. E na 
Festa dos Tabernáculos as pessoas já se sentiam perdoadas e em paz com o Senhor. Isto 
permitia-lhes desfrutar a festa em pleno e expressar a sua alegria e gratidão ao Senhor porque 
não existiam obstáculos ao seu regozijo. Podia desfrutar de tudo, especialmente do seu 
relacionamento com o Senhor e uns com os outros.  

 
Esta importante dimensão de estar em paz com o Senhor e alegre na Sua presença encontrava 
expressão nas bonitas cerimónias e louvores ao Senhor. Conforme Ellen White o descreveu: 

“O templo era o centro da alegria geral. Ali se achava a pompa das cerimónias sacrificais. Ali, 
enfileirados de ambos os lados da escada de branco mármore do sagrado edifício, dirigia o coro dos 
levitas o serviço de cântico. A multidão dos adoradores, agitando ramos de palma e murta, unia sua voz 
aos acordes e repetia o coro; e, novamente, a melodia era cantada por vozes próximas e distantes, até 
que as circundantes colinas ressoavam todas o louvor.  

À noite, o templo e o pátio brilhavam pelas luzes artificiais. A música, o agitar dos ramos de palmeira, 
as alegres hosanas, o grande ajuntamento do povo sobre o qual se espargia a luz irradiada das lanternas 
suspensas, os paramentos dos sacerdotes e a majestade das cerimónias, combinavam-se para tornar a 
cena profundamente impressiva aos espectadores.” (E. G. White, Desejado de Todas as Nações, p. 448).  

 
 A beleza da festa cheia de música, canções, o coro de Levitas, as cerimónias no templo, 

ramagens de palmeiras e salgueiros, e muito mais, apontavam para a beleza, harmonia, e alegria que a 
presença do Senhor podia trazer à vida do Seu povo. As pessoas que experimentam o perdão e a graça 
de Deus manifestam uma harmonia no interior da sua alma com o Senhor. Os seus corações não 
conseguem parar de O louvar, e irradiam esta paz e alegria. Portanto, a festa permaneceu como símbolo 
da vida Cristã atual e também no futuro, na presença do Senhor. 

5. Embora a Festa dos Tabernáculos tivesse o intuito de lembrar as pessoas da presença de Deus 
na viagem do passado e do presente, tinha uma função ainda mais importante. Era a de os 
lembrar acerca de Jesus como fonte de salvação e fonte de água viva. 
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Para tal, a Festa dos Tabernáculos era inaugurada por uma cerimónia especial. Ellen White 
descreve-a da seguinte forma:  

 
 “Aos primeiros raios da aurora, os sacerdotes faziam soar longa e penetrantemente 

as trombetas de prata, e as trombetas em resposta e as alegres aclamações do povo de suas cabanas, 
ecoando por montes e vales, saudavam o dia da festa. Então o sacerdote tirava das correntes do 
Cedrom um vaso de água e, erguendo-o, enquanto as trombetas soavam, subia ao compasso da música, 
os amplos degraus do templo, com andar lento e cadenciado, cantando entretanto: “Os nossos pés 
estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém”. Salmos 122:2.  

 Levava o cântaro ao altar, que ocupava posição central no pátio dos sacerdotes. Ali se achavam duas 
bacias de prata, tendo um sacerdote junto de cada uma. A ânfora de água era despejada numa, e uma 
de vinho, noutra; e o conteúdo de ambas corria por um tubo que ia dar no Cedrom e ter ao Mar Morto. 
Essa apresentação de água consagrada representava a fonte que, ao mando de Deus, brotara da rocha 
para saciar a sede dos filhos de Israel. Então, irrompiam os jubilosos acentos: “Eis que o Senhor Jeová é 

a minha força e o meu cântico”; “com alegria tirareis águas das fontes da salvação”. Isaías 12:2, 3 ” (E. 
G. White, Desejado de todas as Nações, pp. 448-449). 
 

 Esta cerimónia, realizada diariamente durante a Festa dos Tabernáculos representava Cristo 
como a rocha da qual os filhos de Israel receberam água no deserto e também o sacrifício para a sua 
salvação. Jesus, o Messias, era o centro desta festa. “Essa rocha era um símbolo d’Aquele que, por Sua 
morte, havia de fazer com que brotassem vivas correntes de salvação para todos os sedentos. As 
palavras de Cristo eram a água da vida. Ali, em presença da reunida multidão, Ele Se pôs à tarde para ser 
ferido, a fim de que água da vida pudesse brotar para o mundo. Ferindo a Cristo, Satanás pensava 
destruir o Príncipe da vida; mas da ferida rocha correu água viva.” (E. G. White, Desejado de Todas as 
Nações, p. 317).  
 

 Foi no último dia desta festa que Jesus proferiu estas palavras: “No último dia, que era o mais 
importante da festa, Jesus, de pé, dizia em voz alta: “Se alguém tem sede, venha ter comigo que eu lhe 
darei de beber. Do coração daquele que crê em mim, hão-de nascer rios de água viva, como diz a 
Sagrada Escritura.” (João, 7:37-38). Lemos no livro Desejado de Todas as Nações que estas palavras 
causaram uma profunda impressão naqueles que as escutaram:  

 
“Muitos dos que ouviram a Jesus estavam a prantear desvanecidas esperanças, 

muitos nutriam algum desgosto oculto, muitos ainda procuravam satisfazer seus inquietos 
anseios com as coisas do mundo e o louvor dos homens; mas, obtido tudo, verificavam haver 
labutado para alcançar nada mais que uma cisterna rota, na qual se não podiam saciar. 
“Jesus conhecia as necessidades da alma. Pompas, riquezas e honras não podem satisfazer o 
coração.” (E. G. White, Desejado de Todas as Nações, p. 454). 

 
 Curiosamente, Jesus foi mais longe com estes símbolos. Ele prometeu que a água viva não 

satisfaz apenas a sede daqueles que bebem da Rocha mas também preenche as pessoas para que sejam 
rios de água viva. 
 
Aplicação da Mensagem 
 

 E nós? Quão relevante é esta história para nós que vivemos no século 21? Será que a Festa dos 
Tabernáculos da Bíblia tem alguma coisa a ver connosco hoje?  
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 Sem dúvida, o convite de Jesus naquela festa continua a ser relevante. Ele fala-nos através 
daquela festa. Os símbolos da Festa dos Tabernáculos deveriam ser uma realidade nas vidas daqueles 
que hão-de ir para a Festa no mar de vidro e que irão beber da Rocha. Aqueles que bebem da água da 
vida manifestarão na sua vida os princípios desta grande festa. Vejamos como aplicar estes princípios às 
nossas vidas:  
 

 As pessoas que vão para a Festa dos Tabernáculos celestial irão praticar o princípio da 
gratidão. Quão frequentemente nos lembramos que todas as coisas boas vêm do nosso Pai que 
está nos céus? Quão frequentemente nos sentimos gratos por tudo o que temos mesmo 
quando o vizinho do lado tem mais? Temos tempo para conversar com Jesus acerca das 
bênçãos que recebemos? Partilhamos a nossa gratidão e testemunhos com as pessoas que nos 
rodeiam? Conhecemos os benefícios de um coração grato que se torna numa bênção para nós, 
por si só? Lembremo-nos que a Bíblia nos ensina a sermos sempre gratos e satisfeitos. Quanto 
mais água viva ingerirmos, mais gratos e confiantes em Deus nos tornaremos. 
 

 As pessoas que vão para a Festa dos Tabernáculos celestial irão compreender corretamente e 
contribuir para o caráter universal do reino de Deus. Manifesto eu na minha vida esta crença 
de que o Senhor é o Senhor de todas as pessoas? Contribuo eu para o caráter universal da 
futura Festa dos Tabernáculos, onde pessoas de todas as partes do mundo, de todas as nações, 
de todos os grupos sociais e etários se reunirão? Que tipo de pessoas posso receber e conduzir 
a esta futura Festa na Terra Prometida celeste? Todos eles estão sedentos. Todos eles precisam 
desta água viva que eu conheço. Jesus disse, “Se alguém tem sede.” Qualquer pessoa—sem 
limites raciais, sociais ou religiosos. A água é gratuita para todos. Mas como disse a apóstolo 
Paulo: “Mas como poderão chamar por aquele em quem não acreditam ainda? Ou como podem 
acreditar se não ouviram falar dele? E como hão-de ouvir se não há quem lhes anuncie a boa 
nova do evangelho?” (Rom. 10:14). 
 

 As pessoas que vão para a Festa dos Tabernáculos celestial irão compreender o caráter 
temporário da nossa vida aqui. Alguém disse que todos vivemos na ponte que nos liga à 
eternidade, mas esquecemo-nos frequentemente disto e construímos casas permanentes em 
vez de tendas, nesta ponte. Lembramo-nos de que aquilo que realmente importa é o que 
podemos levar connosco para a eternidade— o nosso caráter, os nossos filhos e as pessoas que 
amamos? Façamos disto uma prioridade e asseguremo-nos que estamos a avançar nesta ponte 
em direção à eternidade, juntos, com aqueles que amamos e com quem nos preocupamos. 

 

 As pessoas que vão para a Festa dos Tabernáculos celestial irão praticar os princípios da paz, 
da alegria e da beleza. Já repararam que pessoas que estão em paz com o Senhor e com os 
outros normalmente são muito alegres e capazes de levar alegria, encorajamento e beleza às 
vidas dos que os rodeiam? Se não encontra no seu coração vontade de louvar o Senhor, de 
partilhar alegria e beleza com os outros, então pense no seu “Dia da Expiação” pessoal. Há 
quanto tempo teve um? Precisa de um? Sente-se perdoado e capaz de perdoar? Normalmente 
aqueles que se sentem magoados também magoam outras pessoas. Vasos quebrados não 
podem ser fontes de água viva. Cisternas partidas não conseguem conter água viva. Poços secos 
não podem dar água viva aos que têm sede. Precisamos de estar em paz com o Senhor para 
sermos capazes de desfrutar a nossa vida, de nos regozijarmos no serviço pelo Senhor e pelos 
outros e de irradiarmos alegria e beleza.  
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 As pessoas que vão para a Festa dos Tabernáculos celestial irão tornar-se rios de água viva. As 
suas vidas irão demonstrar o facto de estarem salvas pela graça de Jesus e plenos do poder do 
Espírito Santo. Jesus falou acerca do Espírito Santo quando disse: “Do coração daquele que crê 
em mim, hão-de nascer rios de água viva, como diz a Sagrada Escritura.” (João 7:38). Lemos: 
“Jesus queria dizer que todos os que cressem nele haviam de receber o Espírito Santo.” (João 
7:39). Estamos a orar pelo poder do Espírito Santo, estamos à espera da Chuva Serôdia, mas 
estamos a fazer a nossa parte para O receber? Bebemos diariamente da Palavra de Deus de 
modo a estarmos cheios da água viva e sermos estas correntes de água viva?  

 
O vinho e a água na Festa dos Tabernáculos eram misturados enquanto corriam desde o templo 
até ao Mar Morto. Um era o símbolo do sacrifício de Cristo, um símbolo da Sua morte; o outro 
simbolizava a regeneração, nova vida, um símbolo do fim da sede, um símbolo do poder do 
Espírito Santo. Estas duas realidades também deviam andar de mãos dadas na nossa vida 
espiritual. Devíamos morrer diariamente em Cristo e erguermo-nos novamente Nele para 
sermos capazes de oferecer água viva ao Mar Morto deste mundo. Façamos esta pergunta a 
nós mesmos: a que nascente vou eu beber? Bebo de cisternas partidas? Da água do esgoto 
como fez o Evans Monsignac? Ou da fonte da água viva? Atualmente o mundo está a morrer à 
sede, e nada pode satisfazer o anseio dos corações exceto as águas vivas que podem regenerar 
a alma. Preocupo-me com as pessoas que estão sedentas e não sei onde encontrar a fonte de 
água viva? 

 
 Na sua conversa com a mulher de Samaria, Jesus enfatizou o mesmo pensamento quando disse: 
“Quem bebe desta água», afirmou Jesus, «volta a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, 
nunca mais há-de ter sede, porque a água que eu lhe der torna-se dentro dessa pessoa numa fonte que 
lhe dá a vida eterna.” (João 4:13,14). 
 
Conclusão 
 
 Conta-se a história de uma menina que se submeteu a uma cirurgia e não lhe foi permitido 
beber depois, durante algum tempo. Ela tinha dores e tinha sede, mas a mãe recusou-se a dar-lhe água 
sempre que ela pedia. A menina não percebia isto; ela queria beber e muito. Seguindo as instruções da 
enfermeira, a mãe mergulhou um pedaço de um pano em água e humedecia os lábios da criança. Sofreu 
com a filha, mas queria que ela recuperasse rapidamente e não lhe deu o que ela pedia. A menina 
adormeceu mas depressa acordou com um grito. “Porque choras?” perguntou a mãe. “O que 
sonhaste?”  
“Sonhei com um oceano cheio de água,” disse a menina. “Fui até lá. Havia tanta água, eu queria beber, 
mas a água era tão amarga e salgada que não consegui. Porquê?” soluçou ela. “Porque é que havia tanta 
água se eu não a podia beber?”  
 
 Queridos amigos, ao contrário desta menina, não precisamos de ter mais sede. Jesus convida-
nos a ir às águas frescas que podem saciar a sede dos nossos corações, regenerar as nossas almas e 
transformar as nossas vidas. Como disse o profeta Isaías: “Os pobres e os indigentes buscam água, mas 
não a encontram; a sua língua está ressequida pela sede. Mas eu, o SENHOR, vou responder-lhes; eu, o 
Deus de Israel, não os abandonarei. Farei brotar rios nos morros pelados, e fontes nas planícies; 
transformarei o deserto numa lagoa e a terra árida em oásis.” (Isa. 41:17-18). Esta água viva irá produzir 
os inestimáveis frutos do espírito nas nossas vidas, como o amor, a alegria, a paz, a paciência, a 
bondade, a amabilidade, a fidelidade, a modéstia e o domínio próprio (Gál. 5:22-23).  
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 Para quê tanta água se não a usamos? Para quê tanta água se não a bebemos? Ou porquê tanta 
água se desfrutamos dela sozinhos sem partilhar estas correntes de água viva com um mundo 
moribundo e sedento?    
 
 Lembremo-nos que vamos para a Festa dos Tabernáculos universal. Que os princípios e os 
símbolos desta Festa se tornem na nossa realidade espiritual hoje. Que Jesus — que era o centro destes 
símbolos na altura— seja o centro das nossas vidas agora. Não há necessidade de nos tornarmos os 
sobreviventes que mais tempo estiveram sem beber água. Que possamos responder diariamente ao 
convite de Jesus de vir e beber. E a sede e anseio das nossas almas serão mitigados, as nossas vidas 
serão transformadas em correntes de água viva que correm até à vida. 
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Seminário 

Poder para Perdoar 
Por Galina Stele, D.Min. 

 
 
Introdução 
 
 A necessidade de perdão está entretecida no tecido das nossas vidas. É assim, provavelmente 
porque somos todos pecadores. O perdão também desempenhou um papel notável nas vidas dos heróis 
da Bíblia. O povo de Israel não existiria se Esaú não tivesse perdoado Jacó. Salomão não teria sido rei de 
Israel se Deus não tivesse perdoado Davi. E nem nós existiríamos se Deus não tivesse perdoado Adão e 
Eva. Nenhum de nós teria qualquer futuro se Deus parasse de nos perdoar. Curiosamente, consideramos 
fácil aceitar o perdão de Deus, mas a maioria de nós considera difícil perdoar os outros ou ser perdoado 
por outra pessoa.   
 
 Ao longo das nossas vidas vamos precisar frequentemente de perdoar. E, às vezes, é realmente 
difícil perdoar. Muitos debatem-se com isto. Podem querer perdoar, mas não sabem como faze-lo de 
forma a que as memórias e os sentimentos não voltem novamente. Porque nos é tão difícil perdoar? O 
que é o perdão? O que preciso de fazer para perdoar alguém? E como aprendo a perdoar e esquecer?  
 
 E se não perdoássemos? E se preferíssemos a vingança quando alguém nos magoa ou fere? 
Mahatma Gandhi refere sabiamente que “Olho por olho e dente por dente e todo o mundo ficará cego e 
desdentado.”  
  
 É crucial lembrar que se não perdoarmos, isto fere não só a outra pessoa, mas a nós. Pesquisas 
demonstraram que um espírito indisponível para perdoar pode causar-nos muitos problemas de saúde. 
Por outro lado, quando perdoamos, melhoramos a nossa própria saúde.  
 
O perdão traz muitos benefícios à saúde.  

• Baixa a pressão sanguínea. 
• Diminui o stress. 
• Baixa os níveis de hostilidade e agressividade. 
• Diminui o risco da dependência do álcool e outras drogas.  
• Baixa os sintomas de depressão e ansiedade. 
• Diminui a dor. 
• Mantém o nosso coração saudável. 
• Ajuda-nos a recuperar de várias doenças. 
• Traz equilíbrio emocional e harmonia. 

 
Por isso, as pessoas que perdoam são mais felizes e mais saudáveis do que as que guardam 
ressentimentos e permanentemente falam nas suas mágoas. 

 
Curiosamente, e de acordo com um estudo feito pela Organização Gallup em 1988 nos EUA:  

 94% dos inquiridos disse que era importante perdoar. 

 85% disse que precisava de ajuda externa para ser capaz de perdoar.2 

                                                        
2  http://www.gutenberg.us/articles/Forgiveness 
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As estatísticas mudam muito pouco de década para década. As pessoas sabem que devem 
perdoar, mas não conseguem; precisam de alguém que as ajude, alguém que lhes explique 
como fazê-lo. Nancy Van Pelt partilha uma boa ilustração no seu livro, To Have and to Hold, 
citando uma resposta brilhante de Ann Landers (nome da coluna de aconselhamento de um 
jornal).  

 
“Prezada Ann Landers, 
a senhora deve ser feita de pedra. Diz a todos os maridos ou esposas, filhos ou filhas, 
namoradas, amigos ou vizinhos que foram magoados para “perdoar e esquecer”. Já lhe ocorreu 
que algumas pessoas simplesmente NÃO PODEM fazê-lo? Estão profundamente magoados, 
demasiado danificados. Por favor, retire a cabeça de debaixo da areia, ou das nuvens, ou onde 
quer que ela esteja e use-a para pensar. É absurdo esperar que meros mortais se comportem 
como santos.   
Assinado: NÃO SOU SANTO” 
 
Ann Landers respondeu da seguinte forma:   
“Caro NÃO SOU SANTO, 
para aqueles que não gostam do meu conselho de perdoar e esquecer, aqui está uma 
alternativa. Não perdoem nem esqueçam. Mantenham vivo cada detalhe torturante do passado. 
Falem sobre eles. Sonhem com eles. Chorem muito e tenham pena de vós mesmos. Percam 
peso e fiquem com uma aparência abatida. Arranjem uma úlcera. Ou uma enxaqueca. Partam 
uma perna. Qualquer coisa que crie dor e sirva para vos lembrar daquilo que um parasita 
miserável vos fez. Se seguirem este conselho, tenham a certeza de que vão acabar miseráveis, 
doentes, amargos e sozinhos.”3 

 
Porque é tão difícil perdoar? 
 
 A Madre Teresa diz-nos, “Se realmente queremos amar, devemos aprender a perdoar.” Mas 
antes de abordarmos a questão de como perdoar, analisemos porquê que às vezes é tão difícil pôr em 
prática o perdão. 
 
É difícil perdoar por diversas razões:  

 Acreditamos em alguns mitos acerca do perdão. 

 Acreditamos na ideia de um “mundo justo” e queremos fazer justiça. 

 Não compreendemos porque é que Deus permitiu que a ofensa acontecesse e não o 
conseguimos aceitar. 

 Não conhecemos as diversas fases do perdão.  

 Não compreendemos o “fosso da injustiça”. 

 Não sabemos o que é o perdão. 

 Não sabemos como perdoar. 
 
Vamos olhar brevemente para cada uma delas. 
 

1. Acreditamos em alguns mitos acerca do perdão. 

                                                                                                                                                                                   
 
3 Nancy Van Pelt, To Have and to Hold: A Guide to Successful Marriage (Nashville, TN: Southern Publishing Association, 1980), 
p. 21. 
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Existem diversos mitos em relação ao perdão em que as pessoas acreditam. Podem pensar que 
perdoar significa: 

• Anular o mal ou ofensa que foi feita.   
• Esquecer e nunca mais se lembrar. 
• Afirmar que a ofensa não foi importante. 
• Permitir a alguém que faça o mesmo outra vez. 
• Que não haverá consequências. 

 
Estes mitos sugerem porque perdoar é tão difícil para algumas pessoas, porque pensam que o ofensor 
irá então pensar que a ofensa não teve importância! É importante compreendermos a verdade. O 
perdão não é… 

• Uma luz verde para repetirem a ofensa. 
• Não é uma amnistia. 
• Não é amnésia.  
• Não é uma negação do dano ou do mal que foi feito. 
• Não é um reconhecimento de culpa.   

 
O perdão não é nenhuma das coisas acima. É a graça em ação, e mais tarde neste seminário 
iremos clarificar o que isto é. Por agora, iremos continuar a analisar a nossa lista de razões pelas 
quais é difícil perdoar. 

 
2. Acreditamos na ideia de um “mundo justo”. 

 
Outra razão pela qual nos é tão difícil perdoar, é acreditarmos na ideia de um “mundo justo” e 
querermos fazer justiça. Talvez tenhamos ficado com esta ideia a partir do Jardim do Éden e no 
subconsciente esperamos que as coisas boas aconteçam a pessoas boas e as más acontecem às 
pessoas más. Mas na realidade as coisas não são assim. O mundo não é justo; podem acontecer 
coisas más a pessoas boas, e a vingança e o fazer justiça não são nossa responsabilidade. Só 
Deus é o verdadeiro juiz.  
 

 O desejo de fazer justiça e punir o ofensor por vezes é tão intenso que nos esquecemos que 
Deus é o único que pode fazer justiça. Queremos ser nós a fazer o papel de juiz, especialmente quando 
achamos que foram injustos connosco. Quando não há nada que possamos fazer, castigamo-los por se 
recusarem a perdoar.  
 

3. Não compreendemos porque é que Deus permitiu que a ofensa acontecesse. 
 

Talvez consigamos aceitar a ideia de que Deus é o único verdadeiro juiz, mas não 
compreendemos porque é que Ele permite que certas coisas nos aconteçam. Este pensamento 
pode ser muito doloroso e pode impedir-nos de perdoar. Precisamos de aprender a confiar 
Nele. De confiar que na Sua sabedoria, Ele sabe porque decidiu conduzir-nos através desta 
experiência. Pode ser porque deseja que desenvolvamos o Seu caráter ou que nos tornemos 
uma ajuda para outros. Muitas vezes, as pessoas que foram vítimas de maus tratos mais tarde 
tornam-se poderosas ferramentas nas mãos do Senhor, ajudando outros a ultrapassar as 
mesmas circunstâncias ou a recuperar de tragédias semelhantes. 
 

4. Não conhecemos as diversas fases do perdão.  
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Podemos achar difícil perdoar porque não compreendemos que existem fases específicas no 
processo do perdão. Estas fases são:  
Mágoa  

               Dor  
               Restabelecimento     
               Perdão                
               e talvez Reconciliação!                                                   
 
 Normalmente é difícil perdoar quando estamos na fase um ou dois. Precisamos de algum tempo 
para recuperar da nossa mágoa antes de sermos capazes de pensar clara e calmamente. Também é 
importante reconhecer que, por vezes, podemos perdoar mas não reconciliar-nos, uma vez que a 
reconciliação requer boa vontade de ambas as partes.  
 

5. Não compreendemos o “fosso da injustiça”.4 
 

De acordo com pesquisas na área do perdão, metaforicamente falando, cada ofensa cria um 
“fosso”. É difícil perdoar quando esse “fosso de injustiça” é muito grande. O ofensor pode 
reduzir este “fosso” pedindo desculpa ou fazendo algo que atenue o mal feito. Ou pode 
aumentar esse “fosso” negando a sua culpa ou comportando-se de uma forma que aumenta o 
mal já feito. É mais fácil perdoar quando o ofensor tenta diminuir o “fosso de injustiça”, mas 
devemos lembrar-nos que deveríamos ser capazes de perdoar mesmo quando não há nenhum 
pedido de desculpas ou mesmo que o “fosso de injustiça” não tenha sido diminuído. 

 
6. Não sabemos o que é o perdão. 

 
É difícil perdoar porque, frequentemente, não sabemos o que é o verdadeiro perdão e como 
perdoar. Como já foi mencionado antes, o perdão é a graça em ação. A graça tem uma origem 
divina. Como disse Alexander Pope, “Errar é humano; perdoar é Divino.” A nossa capacidade 
para perdoar depende da forma como entendemos o perdão de Deus, como nos tratamos a nós 
mesmos, e se experimentámos ou não a graça de Jesus nas nossas vidas.  

 
 “O que é notável é que nós realmente amamos o próximo como a nós mesmos: fazemos aos 
outros o que faríamos a nós mesmos. Odiamos os outros quando nos odiamos a nós próprios. Somos 
tolerantes para com os outros quando nos toleramos a nós mesmos. Perdoamos os outros quando nos 
perdoamos a nós. Somos propensos a sacrificar os outros quando estamos prontos a sacrificarmo-nos.” 
(Eric Hoffer) 
 
 Podemos refletir na passagem em que Pedro questionou Jesus sobre o perdão: “Pedro 
aproximou-se então de Jesus e fez-lhe esta pergunta: «Senhor, quantas vezes devo perdoar ao meu 
irmão, se ele continuar a ofender-me? Até sete vezes?»  Jesus respondeu: «Não até sete, mas até 
setenta vezes sete! " (Mat. 18:21-22).  
 
 Jesus também acrescentou uma parábola acerca do servo incompassivo (Мat. 18:21-35). Nesta 
história uma pessoa tinha uma dívida de 10,000 talentos e foi perdoada. Contudo, ele encontrou alguém 

                                                        
4 Everett Washington. Forgiveness research, “What Does Forgiveness Mean?” http://www.evworthington-
forgiveness.com/research/ 
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que lhe devia apenas 100 denários e começou a pressioná-lo. Vejamos quanto tempo demoraria a 
ganhar 10,000 talentos e 100 denários.  
 
 “O denário era o salário mínimo diário para um típico trabalhador à jorna, que trabalhava seis 
dias por semana com o dia de Sábado para descansar. Autorizando aproximadamente duas semanas 
para os vários feriados judaicos, o trabalhador típico trabalhava 50 semanas anualmente e ganhava um 
salário anual de 300 denários (50 semanas x 6 dias). Por conseguinte, 100 denários eram um terço do 
salário de um ano, ou quatro meses de salário. 

 Agora suponha que continuava a trabalhar à jorna, a ganhar 300 denários por ano. Depois de 20 
anos de trabalho, teria ganho 6,000 denários. Por esta altura, o rei diria ao seu devedor, “Parabéns. 
Trabalhaste 20 anos e ganhaste até agora 6,000 denários. Isso é suficiente para me pagares 1 talento. Só 
deves mais 9,999.” 

 Por aqui, podemos facilmente ver que se levamos 20 anos a ganhar 1 talento, então pagar de 
volta 10,000 talentos iria requerer 200,000 ANOS!”5 
 
 Jesus usou este exemplo para nos mostrar quão pequenas são as ofensas que os outros 
praticam contra nós em comparação com o que todos lhe fizemos e continuamos a fazer. Contudo Ele 
perdoa-nos— vez após vez. 
 
Por isso, percebemos que o perdão é: 

• Graça em ação. Quando pensamos em perdão, certamente iremos olhar para o caráter de Deus 
e para a Sua graça. A graça é incondicional; uma misericórdia imerecida. 

• “O perdão é a fragrância que a violeta derrama no calcanhar que a esmagou” (Mark Twain). 
• Miqueias 7:19 diz-nos que quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele os lança nas profundezas 

do mar. Alguém acrescentou “e põe lá um sinal: ‘Proibido pescar!’” Contudo, o que 
normalmente gostamos de fazer é pescar os nossos próprios pecados e erros. Também temos 
prazer em pescar os pecados dos outros. Mas devemos lembrar-nos, “É Proibido Pescar!” 

• Quando é difícil perdoarem-se a vós mesmos ou a outras pessoas e as ofensas vêm à vossa 
mente, uma e outra vez, lembrem-se “É Proibido Pescar!” 

 
Lembremo-nos também que…  

• Se estivermos em pé de guerra com os outros, não conseguimos estar em paz connosco 
próprios. 

• Magoar as pessoas magoa as pessoas.  
• O perdão transforma-nos de prisioneiros do passado a pessoas de paz. 
• O perdão ajuda-nos a reconciliarmo-nos com o nosso passado.  

 
Pode querer incluir estas citações nas suas notas: 

 “Qualquer tolo consegue criticar, condenar, e queixar-se mas é preciso caráter e domínio 
próprio para ser compreensivo e perdoador.” (Dale Carnegie) 

 “Perdoar significa compreender.” (Provérbio Francês) 

 “Só grandes pessoas conseguem perdoar.”  (O. Ozheshko) 
 

                                                        
5
 Philip Massey, “The parable of two debtors in modern terms,” The Biola University CHIMES. 

http://chimes.biola.edu/story/2010/oct/27/parable-two-debtors/ 
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O mais bonito no perdão é que tem tudo a ver com LIBERDADE! 
• O perdão tem a ver com a minha liberdade pessoal! 
• O perdão tem a ver com a liberdade de quem me ofende! 
• O perdão é de graça! 
• O perdão é incondicional! 
• O perdão tem poder, mesmo sem o arrependimento do ofensor ou reconciliação com ele! 
• O poder para perdoar vem do Senhor! 
 

“Felizes os que promovem a paz, porque Deus lhes chamará seus filhos!” (Mat. 5:9). 
 

7. Não sabemos como perdoar. 
 

Isto leva-nos ao ponto mais importante: como perdoar? Muitas vezes, as pessoas não perdoam 
porque não sabem como. A coisa mais importante a lembrar é que o perdão nunca acontece 
sem uma decisão pessoal e definida de perdoar. É verdade que é mais fácil perdoar quando a 
pessoa diz que está arrependida. Mas curiosamente, não é necessário receber um pedido de 
desculpas de forma a perdoarmos. O perdão é uma escolha. O perdão dá-se na nossa cabeça. 
Não depende do arrependimento da outra pessoa. O perdão é uma decisão nossa. E deveríamos 
ser capazes de perdoar mesmo quando não recebemos nenhum pedido de desculpas ou mesmo 
quando não é possível uma reconciliação. 

 
Passos a dar no processo do perdão: 
 
 Existem vários passos que nos podem ajudar através do processo do perdão, especialmente 
quando achamos que é difícil. 
 
Passo 1 

• Escreva uma lista ou pense em pessoas /eventos que o/a magoaram. 

 Pergunte-se: 
o Porque é tão difícil perdoar esta pessoa em particular? 
o Como é que este problema por resolver afeta a minha vida, a minha saúde e os meus 

relacionamentos com Deus e os outros? 
o Que tipo de sentimentos tenho cada vez que me lembro disto? 
o O que gostaria que acontecesse para me ajudar a perdoar? 
o O que preciso especificamente para perdoar e esquecer? 

 
Embora as respostas a cada uma destas perguntas possam variar, a realidade é que não precisamos de 
nada para perdoar. Só precisamos de tomar a decisão, decidir que vamos perdoar. 
 
Passo 2 

• Tome a sua decisão de perdoar.  
• Ore sobre isso. 
• Conte a Deus sobre os seus sentimentos, mágoas, etc. 
• Coloque o ofensor e as consequências nas mãos do Senhor. 
• Ore pelo seu ofensor. (Mat. 5:44) 

 
Passo 3 
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• Pense: Quem foi responsável pelo meu sentimento, mágoa e dor? Pela minha incapacidade de 
perdoar?  
 

• Decida-se por uma estratégia: O que faria se os meus sentimentos de dor e mágoa voltarem no 
futuro? O melhor é lembrar-se da sua decisão e repetir para si mesmo: “Pára! Eu já não vivo 
mais no passado! Eu vivo no presente, e sigo para o futuro como uma pessoa livre!” 

 
O perdão liberta os outros do nosso criticismo e também nos liberta de sermos aprisionados 
pelos nossos próprios pensamentos e sentimentos negativos. Como alguém disse “Não 
podemos tomar veneno todos os dias e esperar que a outra pessoa morra.” Lembre-se também 
que quando Deus vê lacunas, Ele constrói pontes (Robert Schuller). 

 
 Em Marcos 11:25, lemos: "Mas quando estiverem a orar, se tiverem razão de queixa contra 
alguém perdoem-lhe, para que o vosso Pai do Céu vos perdoe também os vossos pecados.»."  E Paulo 
aconselha-nos, "Sejam delicados e prestáveis e perdoem-se uns aos outros, como Deus vos perdoou em 
Cristo." (Efésios 4:32). 
 
 “A Bíblia ensina-nos a amar o nosso próximo e a perdoar os nossos inimigos. Talvez porque, 
muito frequentemente, são as mesmas pessoas.” 
 
 Existe uma diferença entre a decisão de perdoar e o perdão emocional. Não são a mesma coisa, 
e ainda pode sentir algumas emoções mesmo quando tomou a decisão de perdoar. Sarar 
emocionalmente pode requerer algum tempo. Não obstante, continue a lembrar-se da sua decisão. Não 
permita pensamentos negativos. O verdadeiro restabelecimento ocorre quando, tanto o perdão racional 
como o emocional passam a transmitir-lhe uma só ideia: perdoou aquela pessoa. Como sabe se já lá 
chegou? “Sabes que perdoaste alguém quando essa pessoa atravessa a tua mente de forma inócua” 
(Karyl Huntley). 
 
Conclusão 
 
 Há certas coisas na nossa vida que não podemos controlar. As pessoas tomam as suas decisões, 
certas e/ou erradas; as pessoas encontram-se em diferentes níveis de maturidade. Podem magoar e 
ofender outros. Contudo, o perdão é um sinal de maturidade! 
 
 Podemos escolher ser agentes de mudança positiva, aconteça o que acontecer. O poder para o 
fazer e o poder para perdoar estão disponíveis no alto.  
 
 Conta-se a história de uma senhora que trouxe uma mudança maravilhosa à sua paisagem. Ela 
plantou narcisos continuamente durante muitos anos e eventualmente dois hectares de terra foram 
transformados num lindo jardim! Todos os que visitavam aquele bonito local viam um sinal com as 
seguintes palavras:  
 
“Respostas para as Perguntas que provavelmente desejam Fazer: 

• 50,000 bolbos  
• Um de cada vez, por uma mulher. Duas mãos, dois pés e um cérebro. 
• Começou em 1958."6 

                                                        
6 http://www.poeticexpressions.co.uk/ThedaffodilPrinciple.htm 
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Que projeto encantador! Um bolbo de cada vez. Um passo de cada vez numa direção positiva 
pode eventualmente mudar a paisagem da sua vida.  

 
 Não nos esqueçamos que aqueles que fazem os outros felizes são as pessoas mais felizes de 
todas! 
Apressemo-nos a dar às pessoas minutos felizes, porque: 

• Minutos felizes fazem horas felizes; 
• Horas felizes fazem dias felizes; 
• Dias felizes fazem meses felizes; 
• Meses felizes fazem anos felizes; e 
• Anos felizes fazem uma vida feliz! 

 
Escolham ser livres 
 “Um dos prazeres mais duradouros que pode experimentar é a sensação que surge quando 
genuinamente perdoa um inimigo – quer ele saiba ou não.” (A. Battista)  
 
 Perdoar ou não? A escolha é sua! Mas o Seu Pai celestial está pronto a ajudá-lo a pôr a graça 
divina em ação e a ser livre rumo ao futuro!   
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