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DIAMANTES – 21 LANCE SEU BALDE 

João 7:37 No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha 

a mim e beba. 38 Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. 

 

Há uma história poderosa a respeito de um navio perdido no mar por muitos dias.  Os marinheiros a bordo 

daquela embarcação estavam em dificuldades, sem esperança, exaustos, com fome e desidratados, quase à 

morte.  Finalmente, alguém avistou um barco distante. Um sinal foi enviado do navio perdido: “Água, água. 

Estamos morrendo de sede”.  O outro navio sinalizou de volta: “Lance seu balde de onde você está”.  Os 

marinheiros ficaram confusos. O sinal deles estava obviamente sendo mal interpretado. Eles tentaram 

novamente. “Água, envie-nos água.”   A mesma resposta foi dada:  “Lance seu balde de onde você 

está.” Os homens desidratados estavam fora de si de frustração. “Vamos morrer de sede porque essas 

pessoas não entendem o que estamos tentando dizer!”  Desesperados, eles sinalizaram novamente. Mesma 

resposta...  Então, uma quarta e última vez. Mesma resposta. Lance seu Balde de onde você está.  

Finalmente, o capitão do navio perdido disse: "Não entendo O que significa, mas morreremos se não 

tentarmos". Ele pegou um balde e o lançou no oceano. Quando ele puxou de volta, não podia acreditar em 

seus olhos, O balde estava cheio de água doce!  O que ele não sabia é que estava muito perto da boca do rio 

Amazonas, que deposita água doce no oceano. 

 

Tudo o que esses marinheiros precisavam o tempo todo estava bem abaixo deles. Eles estavam Morrendo de 

sede, desidratado,... com agua a sua volta! Estavam navegando no que precisavam. A sede deles fora 

satisfeita.  

 

Você está seco e com sede? Você precisa desesperadamente de vida? De Água? Você não precisa buscar 

conforto ou satisfação em outra pessoa. Você não tem que IR EM OUTRA FONTE... EXISTE UM RIO 

CHAMADO JESUS 

 

Você não precisa tentar tudo o que o mundo diz para resolver o seu problema. E quem sabe você  já tentou. 

Onde você está, há um rio de água viva. Seu nome é Jesus Cristo. LANCE SEU BALDE DE ONDE VOCÊ 

ESTÁ... Na Grande Festa, Jesus disse: QUEM TEM SEDE, VENHA A MIM E BEBA!  LANCE O SEU 

BALDE... Ao dizer “venha a mim e beba”, dentro desse contexto, Jesus se comparou ao Rio de Água Viva 

que flui de Deus!  

 

É esse rio de vida que enche nossas vidas de graça e alegria! NÉ esse rio de vida que enche nossas vidas de 

esperança! Quem tem sede venha a mim e beba!!! JOGUE o BALDE! É esse rio de vida que nos dá poder 

espiritual! É esse rio de vida que nos faz frutíferos! 

 

MESMO SEM ENTENDER... MESMO SEM IMAGINAR QUE PODE TER AGUA DOCE... MESMO 

DESIDRATADO,,, LANCE TEU BALDE!  É esse rio de vida que cura todas as enfermidades!  É esse rio 

de vida que nos enche de paz! Ele disse: Quem tem sede, venha a mim, e beba! 

Se você apenas lançar o seu balde, encontrará a fonte n'Ele.  Tudo que você precisa, cada provisão para seu 

corpo, alma e espírito, está em Jesus.  

 

Você precisa de alegria? Lance seu balde.! Existe um tesouro não descoberto, disponível, e bem diante 

de você! Você está navegando neste Rio de Vida! Mesmo em sua hora mais sombria, voce pode ter água 

viva em Jesus Cristo. 

 

Um dia Jesus disse: LANCAI AS VOSSAS REDES... E ele disse isto quando um pequeno grupo estava 

desacreditado... Quem sabe vocÊ se encontra sem força, sem fé, desidratado! A chave para saciar a sede está 

mais perto do que você imagina. Lance o Balde mesmo sem entender... Lance o Balde mesmo sem 

acreditar... 

 


