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Pr. Adão Brasileiro 

LIÇÃO 009  AGUA OU VINAGRE 
 “Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a Escritura, disse: 

Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Puseram, pois, numa cana de hissopo uma esponja ensopada de 

vinagre, e lha chegaram à boca”. João 19: 28-29."... 

 

Um dos registros finais a vida de Cristo Jesus é este episódio. Não é curioso que o Deus todo poderoso, criador dos 

Céus e da Terra e de todas as fontes de águas, Ter sede? O que há por detrás deste clamor? Para responder esta 

pergunta, precisamos lembrar de João 4: 7, quando Jesus diz a mulher samaritana: “Dá-me de beber”. 

A sede de Jesus na verdade era sede de VIDAS. “Disse-lhes Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me 

enviou, e completar a sua obra”. João 4: 34. Me ajuda a Salvar mais UM! 

 

O Salmista já tinha declarado uma profecia: Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber 

vinagre. Salmo 69:21...  Existe uma sede no interior de JESUS... O que temos dado? 

Você já provou de algo ruim, estragado? Aquele refrigerante sem gás... Aquele leite que azedou... Aquele arroz azedo, 

feijão estragado... Algo que outrora estava bom, mais estragou... Quantas coisas azedam, Quantas pessoas devido a 

quatro dias de carnaval, azedam!  

 

Para que você entenda, o Vinagre não era este Vinagre... Que mesmo azedo, poderia dizer não é algo tão ruim, porém 

quem o toma?! O Vinagre na Verdade era o Vinho que não deu certo, era o vinho que azedava, estragava... 

Sabemos que Jesus tem SEDE... Agora qual é a água que temos dado a JESUS??? A um clamor NO FILHO DE 

DEUS, TENHO SEDE!  O texto não registra Jesus pedindo água, e sim Jesus dizendo TENHO SEDE! 

 

É óbvio que se mata a sede com água! Então no mínimo aquelas pessoas deveriam dar água! Hoje Jesus olha para 

minha vida, e para sua Vida, e Diz TENHO SEDE! O que você tem dado a Cristo? Você não tem azedado! Muitas 

Vezes estamos azedos diante da SEDE DE JESUS... TU É AGUA OU VINAGRE??? 

 

DEUS TE CHAMOU IRMÃO PARA SACIAR UMA SEDE, E NÃO PARA AZEDAR NO MOMENTO DE DOR... 

É um perigo ingerir algo azedo, estragado, contaminado! Tem coisas que azeda muito fácil “MAIONEZE” Ela 

azeda de um dia para o outro... Tem pessoas que depois de um culto, no outro dia já está AZEDO, ESTRAGADO, 

CONTAMINADO! O que você deseja ser: UM AZEDO? 

 

Quando Jesus diz a Você TENHO SEDE, Na verdade ele esta esperando uma decisão sua... Uma postura... Será que 

você não tem sido um VINAGRE? Um vinho estragado? DEIXA DE SER AZEDO, DEIXA DE SER VINAGRE! 

Deus fez o ser humano puro... Porém agora se enche de drogas,  cigarro, maconha, enche de cachaça, cocaína, e 

acabam contaminando aquilo que o criador fez! Sabe como azedemos?  Com  palavrões, nervosinhos (quando pega o 

volante do automóvel já fica azedo), com mentirinhas,  DESANIMO, ANGUSTIA, DEPRESSÃO, 

OPRESSÃO, Isso é VINAGRE! Incredulidade, religiosidade, farisaísmo, Isso azeda, JESUS TE DIZ HOJE, TENHO 

SEDE! TEM um vinagre chamado Medo... Irmão deixa de ser medroso, tu tem medo de vir para JESUS, Jesus quer te 

usar, e ai? azedou de medo! 

 

Jesus não teve medo encarar os pregos da cruz... Não teve medo das chibatadas... Não teve medo da coroa de 

espinhos... Não teve vergonha de ficar nu, exposto... Não teve medo de carregar a cruz... JESUS NÃO AZEDOU POR 

VOCÊ...  ATÉ QUANDO O FUROU O LADO ELE DEU SANGUE E AGUA... JO 19:34 

 

Ser nervosinho, falar palavrões, é para qualquer um...  Responder os pais é para qualquer um, mentir é para qualquer 

um... Desanimar, haaaa é para qualquer um...  AZEDAR É FACIL...  Quero ver é ser água que sacia a sede de JESUS 

Isto é um desejo do coração de DEUS...  Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, Que 

quer que todos os homens se salvem, e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2:3-4 

 

JESUS HOJE CLAMA, TENHO SEDE... Sede de ver você firme... Sede Irmão de ver você exercendo sua chamada 

Sede de ver você na Igreja...  Sede de ver você convertido... Sede de te ver sem drogas, sem cigarro, sem cocaína! 

Esta é a verdadeira sede da Cruz do calvário! Hoje ele olha para você e diz.: “TENHO SEDE”  Sede de ver você 

fiel a DEUS, SEDE de não ver Você azedando... Olhe para dentro de você, e observe o que tem AZEDADO, 

Estragado, Contaminado a sua VIDA, Seja sempre uma AGUA CRISTALINA, Para saciar a  SEDE DE DEUS! 

DECIDA HOJE NÃO SER VINAGRE! 

  

 


