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O RIO ESTÁ SUBINDO

David Wilkerson (1931-2011)June 18, 2018

Deus está trazendo Sua Igreja totalmente a vida para lidar com o que está
vindo
O profeta Ezequiel recebeu uma visão de um pequeno córrego que corria do Templo em Jerusalém. Esse córrego
começou no trono e fluiu pelo altar, pelo átrio do Templo, sob o portão leste da cidade e finalmente pelo deserto. À
medida que a água fluía, intensificava-se, tornando-se mais profunda, ampla e mais veloz.
Enquanto Ezequiel observava a água fluir, um homem com uma corda de medir apareceu para ele. O homem
gesticulou: “Siga-me”, e ele levou Ezequiel para o meio da água. Ele disse ao profeta para passar pelas águas, e
depois de 1.000 côvados (cerca de 457 metros), a água subiu para os tornozelos de Ezequiel. “(O homem) me
trouxe pelas águas; a água subiu aos meus tornozelos” (Ezequiel 47:3, NKJV).
Ezequiel continuou avançando por outros 1.000 côvados, onde a água subiu até os seus joelhos. Depois de mais
1.000 côvados, a água alcançou seus lombos. Finalmente, depois de mais 1.000 côvados, a água subiu ao queixo
de Ezequiel. Nesse ponto, a água formou um vasto mar. A única maneira para Ezequiel poder continuar era nadar.
Então, o homem com a corda convocou Ezequiel até a margem do rio. Quando Ezequiel saiu da água, o homem
lhe disse para olhar para o rio que corria. Ezequiel ficou surpreso com o que viu.

Em todo lugar que Ezequiel olhava, vida vibrante estava brotando.
O profeta contemplou uma cena incrível em ambos os lados do rio: árvores saudáveis, galhos frutíferos e
vegetação verde. Onde quer que o rio tivesse corrido, tudo vivia.
Foi uma visão impressionante, fazendo Ezequiel exclamar: “Quando voltei, ao longo da margem do rio, havia
muitas árvores de um lado e do outro” (47: 7). O que Ezequiel viu perante ele foi um crescimento milagroso. Ele
teve que se perguntar: “Que tipo de água é essa? Isso faz com que uma vida incrível surja tão rapidamente”.
Então o homem com a vara perguntou a Ezequiel: “Filho do homem, viste isto?” (47:6). Em outras palavras:
“Ezequiel, você entende o que vê diante de você?” O que Ezequiel via era vida abundante. No entanto, ele não
poderia ter entendido o que estava vendo, porque era uma visão do futuro.
Ezequiel nunca explica a visão, mas simplesmente a compartilha conosco. No Novo Testamento, Pedro explica o
que Ezequiel viu, quando escreve: “Desta salvação os profetas inquiriram e procuraram cuidadosamente, que
profetizavam a graça que viria até você, procurando o que, ou que tipo de tempo, o Espírito de Cristo que estava
neles estava indicando quando testificou de antemão os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam. A
eles foi revelado aquilo, não para si mesmos, mas para nós” (1 Pedro 1: 10-12, meu itálico).
De acordo com Pedro, os profetas da antiguidade procuraram descobrir o significado de tais visões, mas nunca
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entenderam sua plena revelação. A única coisa que Ezequiel poderia fazer com sua visão do rio era alegrar-se por
aqueles que, em tempos futuros, herdariam as bênçãos milagrosas que significavam na visão.
Quando Ezequiel olhou para o crescimento exuberante causado pelo rio, ele testemunhou os resultados gloriosos
do evangelho. A terra seca que florescia verde brilhante em todas as direções era uma imagem do trabalho do
Espírito através das eras vindouras. Deus estava dando a Ezequiel um olhar para o futuro, dizendo a ele em
essência: “Deixe-me mostrar a você como tudo termina. Aqui está o que vai acontecer com a minha igreja nos
últimos dias”.
Estou convencido de que nunca houve um tempo em que as pessoas de Deus estão mais secas, mais sedentas e
famintas pela verdade do que agora. No entanto, tudo isso está prestes a mudar. Deus está despertando uma
geração para a oração, onde ele está dando uma nova revelação da proximidade de sua vinda. Nos próximos dias
veremos os dons do Espírito despertados entre o povo de Deus, incluindo fé, evangelismo e profecia, assim como
Joel profetizou: “Derramarei o Meu Espírito sobre toda a carne; seus filhos e suas filhas profetizarão, os vossos
velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões” (Joel 2:28). Mesmo agora o rio do seu Espírito está começando
a mover-se poderosamente através de sua igreja, um derramamento sobrenatural de vida trazido pela graça e
misericórdia somente.

A igreja terá de estar totalmente viva para lidar com o que está vindo.
Depois que Ezequiel viu o verde exuberante que surgira do deserto atrás dele, ele foi instruído a olhar para frente,
na outra direção. Lá ele viu o rio poderoso esvaziando-se do deserto e indo para um mar morto: “Então (o
homem) me disse: ‘Esta água flui para a região leste, desce para o vale e entra no mar. Quando chega ao mar,
suas águas são curadas’” (Ezequiel 47:8). Quando o rio de Deus derramar neste mar morto, ele trará águas
curadoras para o corpo de água sem vida.
O que exatamente é esse “mar morto” que Ezequiel predisse? É o mundo doente de pecado que vemos ao nosso
redor hoje à medida que a hora final se aproxima. O inferno entrou em erupção e, em toda parte, há uma
escuridão grosseira e uma ilegalidade desenfreada. As notícias estão cheias de relatos de perversões, ódio a
Cristo, corrupção corporativa, loucura de prazer, vícios de todos os tipos. E a humanidade está testemunhando a
pior praga do alcoolismo na história.
Simplificando, este é o “mar morto” da civilização. E de acordo com a visão de Ezequiel, neste mar da morte o rio
de Deus fluirá, sobrenaturalmente trazendo mudanças. Uma inundação de vida – a vida de Cristo – vai aumentar
em todos os lugares onde o rio fluir.
Você pode dizer: “Não vejo isso acontecendo agora”. Concordo que isso não parece ser verdade. Isto é, em
parte, porque Satanás está fazendo um último desesperado recurso. Ele está em pânico, sabendo que seu tempo
está curto, então ele está trazendo todas as armas que puder. No entanto, Deus declarou: “Você não terá essa
geração, diabo. Meu rio não pode ser parado”.
Nós simplesmente não podemos nos permitir julgar pelo que vemos apenas a olho nu. Quando Deus diz: “Nos
últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne”, ele fará isso. E ele provou que sua Palavra é
verdadeira há séculos. Quem já conseguiu parar seu rio vivificante? Isso nunca se tornará um córrego novamente.
Não será diminuído por um demônio louco ou retardado pelo aumento acentuado da iniquidade. Só vai aumentar,
sendo construído em pressão e força.

Aqui está como podemos saber que visão de Ezequiel é para o nosso dia.
Quando Ezequiel diz que viu “água em que se deve nadar” (Ezequiel 47:5), a palavra “nadar” sugere “enxame,
excessivamente numeroso”. Em suma, essas águas curadoras estarão cheias de vida, ou seja, significando
multidões de peixes. Onde antes havia morte, haverá enxames de seres vivos.
“Os pescadores ficarão junto deles (os bancos)... serão lugares para espalhar suas redes. Seus peixes serão
excessivamente numerosos” (Ezequiel 47:10). Essa visão exige que muitos pescadores venham e pesquem nas
águas curadoras, trazendo multidões com suas capturas. O que os enxames de peixes significam? Jesus disse
que faria de seus discípulos “pescadores de homens”. É claro que esses peixes representam convertidos,
pessoas trazidas à vida pelas águas curadoras que fluem para o mar morto.
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Há uma expressão comum entre os pescadores: “Todos os limites estão fora”, significando “Traga o máximo de
peixes possível”. Isso descreve o espírito por trás da visão de Ezequiel: “Vá em frente, por todos que você
conseguir”. Ninguém ficará inacessível!
Viciados, os sem igreja, Islâmicos, pessoas de todas as classes sociais vão entrar na rede de vida que o Espírito
se espalha diante deles. De fato, aqueles que o mundo vê como “inalcançáveis” serão totalmente transformados
pelo evangelho.
Assim como aconteceu com os discípulos, esta captura dos últimos dias será tão grande que as “redes”
começarão a se rasgar. A igreja mal conseguirá lidar com todos os que correm para Jesus naquela hora. Como
João nos diz em Apocalipse, o número que permanecerá diante do trono de Cristo no último dia será uma multidão
que ninguém pode contar.
A Bíblia diz que na última hora Satanás enviará uma inundação contra a igreja. O diabo está empenhado em levar
embora os eleitos de Deus, e ele vai inundar a igreja com aflições. Quando isso acontece, os crentes suportarão
fogos que são “sete vezes mais quentes”.
No entanto, Deus não permitirá que esse dilúvio demoníaco venha contra seu povo sem levantar uma bandeira
contra ele (veja Isaías 59:19). Ele vai enviar o maior e mais poderoso derramamento de seu Espírito na história, e
nenhuma força – espiritual ou humana – será capaz de impedi-lo.
Caro santo, o diabo tem chegado até você com uma inundação avassaladora? Você está se afogando em
problemas e dor, flutuando em um mar de falta de vida? Você pode estar convencido de que seu poço está seco.
Você pode ter comprado a mentira do inimigo de que não há nada que dá vida fluindo de você.
Não, nunca! Enquanto você confiar em Jesus como Senhor e acreditar que ele concede o Espírito Santo a todos
que pedirem, você deve saber que ele está em você como um poço artesiano. Neste tipo de poço, a água é
forçada para a superfície por pressão subterrânea, produzindo um fluxo constante. Essa pressão subterrânea é o
Espírito, trazendo vida em você continuamente.
Você pode se sentir abatido por suas circunstâncias. Mas nenhuma mentira do inferno, nem qualquer poder
humano, pode impedir o fluxo dessa água em você. “A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água
que jorra para a vida eterna” (João 4:14).
Não tenha medo: o rio do Espírito vivificante de Deus está fluindo para o mar morto em você. É um rio mais
poderoso que o dilúvio de Satanás. E Ezequiel testemunhou que onde quer que este rio flua, ele traz vida
exuberante e vida verde a tudo que toca.
Aqui está o que eu vejo chegando: a maior colheita que salva a alma na história da igreja.

Aqui está o que eu vejo chegando: a maior colheita que salva alma na história da igreja.
A multidão de 3 mil pessoas que ouviram Pedro pregar no Pentecostes foi salva naquele dia. No entanto, o fluxo
do Espírito Santo foi apenas uma pequena gota. Pense no que está por vir quando vermos seu rio transbordar em
suas margens neste último dia.
Aqui está um resultado surpreendente: “A terra abriu a boca e engoliu o dilúvio que o dragão tinha vomitado de
sua boca” (Apocalipse 12:16). O rio que agora flui sobre toda a terra vai engolir o dilúvio de Satanás.
Eu peço a você, ore comigo agora: “Espírito Santo, flua por todas as regiões desérticas na sua igreja. Flua nos
desertos (wildernesses) em cada uma das nossas vidas, e no mar morto de iniquidade neste mundo. Traga suas
águas curadoras para milhões de almas que estão perdidas em águas mortas, multidões que nenhum humano
poderia imaginar. E perdoa a nossa incredulidade, por limitar o seu alcance!” Amém!
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