
Quando você acredita 
em Jesus e segue os 
Seus ensinamentos, 
Deus pode derramar 
a Sua água viva, o Seu 
Espírito amoroso de 
desvelo e graça em 
sua vida. E depois, 
quando você, por sua 
vez é amável e tem 
consideração pelas 
necessidades dos 
outros, você está 
derramando essa 
“água viva” para os 
outros.

A Fonte dos  
que Acreditam

Como dizem as Escrituras Sagradas: 
"Rios de água viva vão jorrar do coração 

de quem crê em mim. (João 7:38 NTLH).



Cada pessoa que 
conhece e ama Jesus é 
uma parte importante 
da apresentação de 
Jesus para o mundo. 
Todos os que amam 
Jesus, juntos, podem 
formar uma linda 
fonte do Seu amor.

É importante que cada 
peça da fonte de Deus 
esteja em harmonia. 
Se um tubo estiver 
entupido e a água não 
jorrar, a fonte não 
será mais tão linda e 
atraente como Deus 
precisa que ela seja, 
um exemplo do Seu 
amor e o presente 
da salvação para as 
pessoas. 

“Da multidão dos 
que creram, uma 

era a mente e 
um o coração.” 
(Atos 4:32 NVI).

 A fonte 
está 

estragada.

Talvez um 
dos tubos 

esteja 
entupido.



Tenham 
consideração uns 
pelos outros, 
e mantenham-se 
limpos estudando 
e obedecendo a 
Palavra de Deus.

Se surgir alguma 
dificuldade, 
lembrem-se de 
pedir a Jesus para 
ajudá-los a se 
perdoarem uns aos 
outros e cuidarem 
uns dos outros, 
com muito amor. 
Se fizerem isso, 
estarão fazendo 
a sua parte para 
permitirem que 
as águas vivas de 
Deus possam fluir 
livremente através 
de você.

Eu gosto de 
fazer coisas com 

você, Carlos!
Eu 

concordo, 
Samuel.

Gatinho, hoje 
de manhã eu li a 
história do bebê 

Samuel.

“Sejam 
bondosos 

…”

“…e compassivos 
uns com 

os outros, 
perdoando-se 

mutuamente …”1

1 Efé
sios 

4:32 NVI

Perdão

A 
Palavra



É lindo ver aqueles 
que acreditam 
em Jesus viverem 
em harmonia e 
trabalharem juntos. 
As outras pessoas 
que ainda não 
conhecem Jesus 
serão atraídas pela 
beleza das águas 
puras do Espírito de 
Deus fluindo através 
de vocês.
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“Quem mostra amor e interesse 
pelos outros vive na luz” 

(1 João 2:10, parafraseado).


