
 

AS FONTES DE VIDA  
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Vida!  

Nunca lutamos tanto por ela.  

Vida física, vida profissional, vida financeira, vida relacional.  

Mas, a vida é o resultado de um sopro. No livro de Gênesis 2:7, vemos Deus soprando 

o  fôlego de vida no ser humano, que, então, passou a ser alma vivente e viver plenamente. 

Deus  é a fonte de toda a vida, e ela flui através do nosso coração. Por isso o escritor do livro 

de  Provérbios diz: ...” De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem 

as  fontes da vida.” (Pv 4:23).  

Exatamente porque Deus conhece o coração humano e sabe como ele se tornou após 

a  queda, pode falar conosco, com a propriedade de quem conhece a obra de suas mãos. Ao  re-

ferir-se ao nosso coração, o qual ele se engana facilmente, como ele é ansioso, temeroso,  in-

constante, medroso o Senhor deseja nos falar sobre o centro da nossa vida interior, onde 

são  produzidos todos os nossos pensamentos, sentimentos e escolhas; de onde procede a 

nossa  orientação para Deus!  

Jesus, como nenhum outro, por nos conhecer assim tão profundamente, sabe muito bem 

o  que se passa conosco, quando estamos temerosos, ansiosos, aflitos, doentes.  Quando es-

teve aqui entre nós, Ele olhava para cada pessoa que encontrava e sabia  exatamente o que se 

passava em seu interior. Jesus não mudou. É o mesmo ontem, hoje e será  para sempre.  

O que temos guardado em nossos corações pode estar ditando a maneira como temos  cons-

truído os nossos valores e prioridades, os nossos objetivos e projetos. O que temos  guardado 

em nossos corações certamente tem influenciado toda a nossa vida, nossas escolhas,  nossas 

emoções!  

As fontes de vida podem estar se agitando em nosso coração, como um turbilhão, uma  en-

xurrada, uma tempestade ou podem estar sendo silenciadas como um fio d’água, desola-

das  com uma terra seca.  

Há uma canção que canta “...se você soubesse quem sou, logo me pediria, e da água da  vida 

eu daria a você. Daria razão prá viver!”, fazendo menção ao diálogo entre Jesus e a  samari-

tana. Mas, muito mais que uma canção ou poema, é justamente em tempos como estes  que 

estamos vivendo, que precisamos e devemos experimentar a Fonte de Vida que é Jesus: 

A  Fonte que nunca seca! Ele quer curar, atender, preservar, alcançar, alimentar, salvar todo 

o  nosso ser! Ele quer tocar todas as dimensões do nosso “eu” e manifestar ali a Sua 

Vida  Abundante, Poder, Amor e Graça. Em Jesus podemos guardar nossos corações, porque 

Ele é a  Fonte de toda a vida! 
 


