497-É PRECISO PRESERVAR A FONTE
11/03/2018 à 17/03/2018
Quebra gelo: Você já viu uma fonte de água ao vivo ou em vídeo? O que percebeu?
Texto bíblico: “Jardim fechado é minha irmã, minha noiva, sim, jardim fechado, fonte
selada.” Cânticos 4:12
INTRODUÇÃO: O livro de cantares escrito por Salomão, retrata o relacionamento
entre o marido e sua esposa e é uma representação simbólica do amor e relacionamento
de Cristo com sua igreja (noiva). Somos a igreja de Jesus e este versículo nos instrui que
devemos ser um jardim fechado, uma fonte selada.
FONTE DE ÁGUA -As fontes de água, (nascentes) têm importante papel para o meio
ambiente.É onde se inicia um curso de água que abastecem riachos e cursos d’água que
por sua vez abastecerá os rios, que são fonte de vida para os seres vivos, inclusive
abastecem toda a cidade. Para que as nascentes continuem vivas, e jorrando água que
vem de debaixo da terra é necessário que sejam protegidas e conservadas.
Nós temos o Espírito Santo, que é a água viva que brota de um coração marcado por
Jesus Cristo. Ele é uma fonte inesgotável de Deus em nós, e assim como as fontes
naturais que precisam ser conservadas e protegidas, precisamos preservar a fonte para
que continue a jorrar dentro de nós (Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu
interior fluirão rios de água viva. João 7:32).
CUIDADOS PARA PRESERVAR A FONTE E NÃO DEIXAR SECAR:
1) Cuidar da vegetação ao redor da fonte - A vegetação (ervas, arbustos e árvores)
em volta das nascentes funcionam como os cílios dos olhos das pessoas. Elas tem a
capacidade de minimizar os efeitos devastadores das enxurradas e os processos
erosivos, purificar o ar, filtrar os poluentes e auxiliar na regulação do ciclo da água. O
ambiente das nascentes, quando conservado, mantém uma temperatura mais amena,
além de servir de abrigo e fornecer alimento para a fauna silvestre. A falta de cuidado
com a vegetação pode levar a fonte a diminuir e até secar. Temos a responsabilidade de
cuidar do jardim(vegetação) que é a nossa vida, pois somos templo do Espírito Santo, a
negligência pode levar a fonte a diminuir e até secar. (Não extingais o Espírito. 1
Tessalonicenses 5:19). Também precisamos autorizar o Espírito Santo a trabalhar e
cuidar das nossas vidas (jardim). Só Ele pode dar beleza, purificar e nos levar a ter um
caráter santo.
2) Colocar cerca ao redor das nascentes – A Construção de cercas, fechando a área da
vegetação em volta da nascente, evita a entrada dos animais e o pisoteio. Nós devemos
ser esse jardim fechado. As cercas significam proteção de Deus. Nosso jardim precisa
estar fechado para não dar ocasião de ser pisoteado e destruído pelo diabo.O pecado
abre brecha para ação do inimigo e também o diabo usa nossas emoções contra nós.

Quem busca e constrói a proteção somos nós. Nós devemos buscar a presença e
proteção de Deus.
3) Evitar uso de venenos, defensivos agrícolas– O uso excessivo e incorreto de
defensivos agrícolas nas lavouras são grandes agentes de contaminação do solo e da
água, principalmente do lençol freático. Na nossa vida há muitos venenos que
contaminam a fonte, o fluir do Espírito Santo de Deus, além do pecado, o exagero nas
coisas desse mundo, os embaraços, lugares e companhias que nos afastam de Deus.
“Todas as coisa me são licitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são licitas;
mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas.” (I Co 6:12).
Por onde a água passar vai gerar vida, haverá flores, animais, fartura de alimentos e o
frescor da vegetação.Que possamos ser este jardim fechado e cuidado onde brota a fonte
de Deus.
CONCLUSÃO: Você está precisando preservar mais a fonte, para que do seu interior
flua água viva e cristalina que vem do Espírito Santo de Deus? Por onde essa água
passar haverá vida e vida em abundância, para você e para aqueles que estão ao redor.
Vamos orar.
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