Há que molhar-se
Ez 47:1 Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de
debaixo do limiar do templo, para o oriente; porque a face da casa dava para o oriente, e as
águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar.

2 Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até à porta exterior,
que olha para o oriente; e eis que corriam as águas ao lado direito.
3 Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir; mediu mil
côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos.
4 Mediu mais mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos;
mediu mais mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos.
5 Mediu ainda outros mil, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas
tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar.
6 E me disse: Viste isto, filho do homem? Então, me levou e me tornou a trazer à
margem do rio.
7 Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um
e de outro lado.
8 Então, me disse: Estas águas saem para a região oriental, e descem à campina, e
entram no mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis.
9 Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e
haverá muitíssimo peixe, e, aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar,
e tudo viverá por onde quer que passe este rio.
10 Junto a ele se acharão pescadores; desde En-Gedi até En-Eglaim haverá lugar para
se estenderem redes; o seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar
Grande, em multidão excessiva.
11 Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis; serão deixados
para o sal.
12 Junto ao rio, às ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que
dá fruto para se comer; não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto; nos seus
meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário; o seu fruto
servirá de alimento, e a sua folha, de remédio

.

Primeiro tens que ter um encontro real com Deus
Este homem deu uma só volta só pela casa
Quando Deus nos chama não consultemos nem carne nem sangue e ir onde Deus nos
leve
A igreja não avança pq damos muitas voltas aos assunto
Há uma palavra que hoje me veio à mente é TODO
deixaram tudo para seguir a Cristo
Quando não há integridade isso já não é todo e isso não é de Deus
Não digo que dou TODO mas o que é que estou disposto a dar TODO
A pergunta é estamos dando tudo ?
Que ê que temos dentro de nos ?
Porque uma coisa é a cara exterior outra coisa é o interior que se revela somente quando
somos provados
Quando esprememos uma laranja sabemos que vai sair sumo de laranja de dentro mas
nos quando somos espremidos o que vai sair???

Para ver a glória de Deus há que nos molharmos
Saiu um varão e isto a mim diz-me que é o Espírito Santo qua vai marcando as etapas
da nossa vida
Creio que Estamos num momento de conjunturas e não devemos perder muito tempo a
tomar as decisões porque as águas vão subindo muito depressa
Um dia david perdeu filhos e mulheres pq o povo tinha sido atacado e o povo queria
apedreja-lo e ele não fugiu mas sim buscou a Deus e foi recuperar o perdido
Depois levou a uma etapa muito mais profunda e já não podia avançar pois já não tinha
pé
Na medida que vamos avançando com Deus as águas vão aumentando
E tudo isto é o resultado de obedecermos a Deus
É bom molharmos os pés os joelhos e os lombos mas temos que submergir totalmente
nas águas de Deus
O propósito principal não é somente sair do Egipto mas o propósito principal e chegar a
entrar na terra prometida

