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M E D I TA

Rios de Água Viva
POR PR. JAMES REIMER

Um dos relatos mais compassivos e mais 

profundos do ministério de Jesus foi 

quando ele encontrou a mulher samarita-

na no poço. Culturalmente falando, Jesus 

tinha todas as razões para evitá-la. Ela não 

era apenas uma samaritana, um povo evita-

do pelos judeus, mas também era uma pe-

cadora óbvia. Tenho a certeza de que, o fac-

to, de ter chegado ao poço num horário em 

que outros da aldeia não estavam lá, revela 

a rejeição que sofria por parte das pessoas 

na comunidade. Ela era uma mulher “livre”, 

que passou por vários maridos e relaciona-

mentos ilícitos. No entanto, Jesus, em vez 

de voltar-lhe as costas, conversou com ela. 

Esta mulher ficou surpresa por um judeu 

pedir-lhe água e muito mais por falar com 

ela. Mas, mais do que desejar algo dela, Je-

sus desejava dar-lhe o dom mais precioso 

de todos, e este era a vida eterna.

Assim como Jesus havia dito a Nicode-

mos que a vida eterna era o resultado de ter 

nascido de novo pelo Espírito Santo, ele ex-

plicou que o Espírito de Deus, em uma pes-

soa, era como uma fonte de água que brota 

para a vida eterna. Esta mulher disse ani-

madamente a Jesus: «Dá-me esta água […]» 

(João 4:15). Nesta altura da conversa, ela 

ainda estava a pensar em termos de satis-

fação temporal, mas Jesus foi paciente com 

ela e explicou mais sobre o Santo Espírito. 

O resultado, não foi apenas a sua transfor-

mação, mas a salvação de muitos da sua 

aldeia. Assim como um poço fornece toda 

a água necessária para sustentar a vida, o 

Espírito de Deus é Aquele que nos dá aces-

so a tudo o que Deus tem para nós. A Sua 

presença em nossa vida transforma-nos na 

imagem do Pai e supre todas as nossas ne-

cessidades. Ao longo do Seu ministério na 

terra, Jesus estava determinado a explicar 

o trabalho e o propósito do Espírito Santo.

Um pouco depois de Jesus ter esta 

conversa com a mulher no poço, ele disse 

aos seus discípulos que quando o Espíri-

to Santo viesse, Ele seria como um rio de 

água viva fluindo através deles (João 7:38). 

Há uma diferença entre um poço e um rio.  

Um poço fornece a salvação para o indiví-

duo e um rio traz esta água viva aos outros. 

Isto fala de duas experiências e propósitos 

distintos. Após a ressurreição, Jesus soprou 

nos discípulos para receber o Espírito Santo  



(João 20:22). Esta é a salvação. Eles acre-

ditavam que Jesus morreu e ressuscitou 

dentre os mortos e eles receberam o Es-

pírito Santo (Romanos 10:9-10). Mas isso 

não era tudo. Jesus falou do batismo do 

Espírito Santo que os capacitaria a levar o 

Evangelho às nações. No primeiro dia de 

Pentecostes, 120 crentes foram batizados 

no Espírito Santo e começaram a falar em 

línguas. O rio de água viva começou a fluir 

para outros, o que resultou em 3000 pes-

soas salvas e batizadas nas águas.

Quando eu recebi o Senhor como Sal-

vador, Deus realmente transformou a mi-

nha vida. Eu fui liberto das drogas, a minha 

mente foi curada e eu estava em paz. Voltei 

da Alemanha para minha casa no Alasca e 

comecei a frequentar a igreja dos meus 

pais. Eu compartilhei com os meus amigos 

a experiência que tive com Jesus, mas eles 

apenas riram como se fosse apenas mais 

uma coisa em que eu me envolvia. Eu lutava 

com os desejos da carne e estava frustrado 

por ser infrutífero. Deus conduziu-me a um 

grupo de jovens que se reuniam para orar 

e estudar a Bíblia. Eles falaram sobre o Ba-

tismo do Espírito Santo, o que me pareceu 

tão estranho, especialmente o «falar em 

línguas». Eu tentei racionalizá-lo pensando 

que não era algo necessário e que não era 

para todos, até que senti o Senhor pergun-

tar: «Se vem de Mim, não queres?» Eu disse 

«sim», e imediatamente comecei a falar em 

línguas. Pouco depois dessa experiência, 

vários dos meus amigos vieram ao Senhor. 

O rio estava a fluir.

escrituras para meditar

João 3:6; 4:14; 7:38; 15:26; 16:7; Isaías 

55:1-3; 58:11; Gálatas 5:25; Atos 1.8; 2:4

Revestidos de Poder
POR PR. SETH REIMER

A vontade de Deus não é somente que 

todos se salvem mas, também, que 

todos sejam cheios do poder do Espírito 

Santo. Assim, serão testemunhas do Seu 

poder por todo o mundo. 

Cada um de nós pode ser revestido 

do poder de Deus através do Baptismo 

no Espírito Santo. 

Vamos ter a pessoa do Espírito Santo 

como prioridade na nossa vida, de forma 

a que a Sua essência seja mais evidente.

Mas recebereis a virtude do Espírito 
Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis 
testemunhas tanto em Jerusalém como  
em toda a Judeia e Samaria e até aos 
confins da terra.  Atos 1:8 



C O N T R I B U I

Participa no crescimento do reino de Deus 

nesta cidade, apoiando os ministérios da 

nossa igreja e da nossa associação.

·  LOGOS CC 

NIB: 0036 0168 99100013098 22

·  Associação Centro de Apoio Logos  

NIB: 0045 5145 40243506467 83

D E C L A R A

Declaração de Vida

A fé vem por ouvir a Palavra de Deus. 

Declara diariamente estas palavras das 

Escrituras sobre a tua vida, e vê a tua fé 

crescer e a vitória a chegar. 

5 de Fevereiro: Eu tenho alegria na presença 
do Senhor. Salmos 16:11

—·—

6 de Fevereiro: Se sei como dar boas prendas 
aos meus filhos, quanto mais o Senhor, nosso 
Pai que está no céu, quando o peço.  
Mateus 7:11

—·—

7 de Fevereiro: Quando oro, sou cheio do 
Espírito Santo e falo a palavra de Deus com 
ousadia, a minha vida não será abalada.  
Atos 4:31

—·—

8 de Fevereiro: Sou testemunha de Deus,  
e o Espírito Santo testifica em mim através  
da minha obediência.  Atos 5:32

9 de Fevereiro: A minha vida está cheia de 
gozo e do Espírito Santo. Atos 13:52

—·—

10 de Fevereiro: O amor de Deus é 
derramado no meu coração através da dádiva 
do Espírito Santo. Romanos 5:5

—·—

11 de Fevereiro: O Reino de Deus não é 
comer, beber ou coisas naturais, mas é justiça, 
paz e alegria no Espírito. Romanos 14:17

—·—

12 de Fevereiro: Sei que o Deus da 
esperança encherá a minha vida com toda 
a alegria e paz, crendo nisso, serei cheio de 
esperança através do poder do Espírito Santo. 
Romanos 15:13

Recebe as Declarações de Vida todos  

os dias, seguindo-nos em:

 facebook.com/LogosCC

 instagram.com/LogosCC

 twitter.com/Logos_CC

O trabalho de Espírito Santo  
é convencer, o trabalho de Deus  
é julgar e o meu trabalho é amar.

— Billy Graham



O Atalaia é um boletim semanal  

da LOGOS Comunhão Cristã.

Somos uma igreja evangélica, que 

tem como fundamento o amor de Deus. 

Acreditamos que este amor pode 

transformar o meio onde estamos.

Reunimo-nos todos os domingos  

no IPDJ, às 10h. Junta-te a nós!

www.logoscc.org

www.facebook.com/LogosCC

Informações: secretaria@logoscc.org

Local das Reuniões

IPDJ - Instituto Português do Desporto  
e da Juventude
Rua de Moscavide, Lote 47 101

Parque das Nações

1998-011 Lisboa

Transportes públicos:

Metro: Oriente

CP: Estação de Moscavide

Carris: 5, 25, 44, 82, 208, 750, 759
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PA RT I C I PA

Grupos Vida
São pequenos grupos de partilha, oração e 

estudo bíblico, em vários dias da semana, 

por toda a Grande Lisboa.

· Lisboa, Terça-feira, 20h

· Cascais, Quinta-feira, 20h

És bem-vindo a visitar um destes grupos!  
Informações: secretaria@logoscc.org

Eventos

11 e 18 de Fevereiro

Reunião de Jovens — 15-17h, IPDJ

Intercessão — 17-18h, IPDJ

25 de Fevereiro

Passeio à Serra da Estrela

Mais informações com Vera Cruz
(secretaria@logoscc.org)

Aniversários em Fevereiro

06  Isabel Gomes 

08  Telma Santos

09  Fábio Neves

13  Laura Bezerra | Tomás Eufrásio

16  Helen Reimer

20  José Azevedo


