O ENCONTRO DE JESUS COM A MULHER SAMARITANA
TEXTO: João 4:1-30
1 Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do
que João,
2 embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos.
3 Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à
Galiléia.
4 Era-lhe necessário passar por Samaria.
5 Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó
dera a seu filho José.
6 Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto
se deu por volta do meio-dia.
7 Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dê-me um pouco de
água".
8 (Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida.)
9 A mulher samaritana lhe perguntou: "Como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma
samaritana, água para beber? " (Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos.)
10 Jesus lhe respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo
água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva".
11 Disse a mulher: "O senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde
pode conseguir essa água viva?
12 Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele
mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? "
13 Jesus respondeu: "Quem beber desta água terá sede outra vez,
14 mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a
água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna".
15 A mulher lhe disse: "Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede,
nem precise voltar aqui para tirar água".
16 Ele lhe disse: "Vá, chame o seu marido e volte".
17 "Não tenho marido", respondeu ela. Disse-lhe Jesus: "Você falou corretamente,
dizendo que não tem marido.
18 O fato é que você já teve cinco; e o homem com quem agora vive não é seu marido.
O que você acabou de dizer é verdade".
19 Disse a mulher: "Senhor, vejo que é profeta.
20 Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que
Jerusalém é o lugar onde se deve adorar".
21 Jesus declarou: "Creia em mim, mulher: está próxima a hora em que vocês não
adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém.
22 Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem; nós adoramos o que
conhecemos, pois a salvação vem dos judeus.
23 No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros
adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o
Pai procura.
24 Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em
verdade".
25 Disse a mulher: "Eu sei que o Messias (chamado Cristo) está para vir. Quando ele
vier, explicará tudo para nós".

26 Então Jesus declarou: "Eu sou o Messias! Eu, que estou falando com você".
27 Naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo
conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: "Que queres saber? " ou: "Por
que estás conversando com ela? "
28 Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo:
29 "Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o
Cristo? "
30 Então saíram da cidade e foram para onde ele estava.
INTRODUÇÃO:
 Jesus estava na Judéia e precisava retornar para Galiléia. Passar por Samaria não
era o único caminho que Ele poderia tomar para descer até Jericó e seguir pelo vale
do Jordão. Mas Ele encurtou o caminho e passou pela região de Samaria (atual
Cisjordânia).
 Creio que intencionalmente estava desejando deixar uma grande lição de vida, de
discipulado, aos seus discípulos com este episódio maravilhoso.
 Ele mesmo sendo judeu decidiu passar por Samaria, e mais, decidiu ir até o poço
onde havia samaritanos.
 Jesus poderia pegar outro caminho, mas preferiu o caminho do encontro.

1. JESUS VALORIZA AS PESSOAS: João 4.7-8
 “Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de
água. (Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida.).”
 Aquela mulher estava completamente fechada para qualquer coisa vinda de um
homem e de um judeu. E Jesus sabia muito bem disto. Se Ele chegasse “ensinando”,
dando um sermão de cara, ela iria se fechar ainda mais.
 Ele chegou humilde pedindo. Valorizando o que ela tinha em mãos. Dando para ela
a “sensação” de controle. Ela tinha o domínio da região, o poço, o cântaro, o balde
e a água. Jesus não tinha nada, só sede.
 Imagine Jesus pedindo.
 Disse-lhe Jesus: "Dê-me de beber" - Jesus dá a ela a sensação de controle, poder,
traz estima para sua vida! Ele sabia que ela tinha perdido há muito tempo este valor.
 Ele fez a ponte correta. Demonstrou aquela mulher duas coisas, que os judeus não
tinham: humildade e humanidade.
 Isto é o Evangelho original de Jesus. Era rico, mas fez-se pobre para nos enriquecer.
 “Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, se fez
pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem
ricos.” (2 Coríntios 8.9).

2. JESUS ATRAI A ATENÇÃO DAS PESSOAS: João 4.9
 “A mulher samaritana lhe perguntou: Como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma
samaritana, água para beber? (Pois os judeus não se dão bem com os
samaritanos.).”
 Precisamos atentar que a maior rejeição em nossos dias é mais aos evangélicos do
que ao Evangelho.

 Como assim? Como você fala comigo? Como você me dá atenção?
 Em outras palavras, porque você está me enxergando?
 Como assim você faz diferente dos outros? Crente não faz isto ou aquilo! Mas você
faz?
 Jesus chegou humildemente pedindo, agora ela que lhe pede algo.
 Jesus virou completamente a história com a Sua vida, voz, mansidão, doçura e
sabedoria. Sua humanidade e humildade foram maiores que sua religião.
 Ele muda e diz: "se você tivesse conhecido". Quem tem sede é ela!
 O poço machucava a identidade daquela mulher! Naquele lugar, sozinha!
 Ela precisa ir pegar água numa hora em que ninguém estava no poço!
 Jesus pega uma mulher ferida e traz para ela dignidade.
 O que adianta você ganhar argumentos e perder pessoas?
 Alguém já disse: “A vida é como eco, devolve o que você manda para ela”.
 Jesus ministra fundo na alma dela!
 Jesus não deseja dar somente um pouco de água, Ele quer dar uma fonte!
 Jesus quer dar um futuro de fartura e abundância!

3. JESUS CONFRONTA EM AMOR: João 4.16-19
 “Ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela.
Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que
você já teve cinco; e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você
acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta.”
 Jesus disse: “chama o seu marido”. Pense, como ela se sentiu?
 Você não acha que Jesus não sabia quando mandou chamar seu marido.
 Ele a confrontou em amor, graça e se colocou em seu lugar.
 “Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que
Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher:
está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em
Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem; nós adoramos o que
conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e
de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e
em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura.” (V. 20-23).
 Veja que coisa linda. Jesus falou de água e marido, mas agora está falando de
adoração e salvação.
 Neste momento, a mulher está completamente focada Nele. Só Jesus.
 “Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em
verdade.” (João 4.24).
 Jesus, agora fala ao coração! Já tira ela no pátio da religiosidade! Não é Samaria,
nem Jerusalém, é onde você estiver em espírito e em verdade!
 Adoração não é dogma, estilo e ritmo, mas é Espírito Santo e Verdade.
 Quanto poder libertador nestas palavras poderosas de Jesus.

 Quanta divisão por causa de gosto e preferências, estilos e tradições humanas.
Coisas ligadas aos homens e não a Jesus e Seu Evangelho.
 Mulher, não tem a ver com local, Jerusalém ou Samaria, mas tem a ver com uma
pessoa!
 Tem a ver comigo. A salvação vem dos judeus, mas não é só para os judeus e sim
para todos, inclusive vocês samaritanos.
 Não tem a ver com monte ou templo, mas tem a ver com vida.
 Inclusive, por exemplo, se você VEIO HOJE AQUI não gostou do louvor, não tem
problema, não era para você é para Deus!
CONCLUSÃO:
 Não está na hora de você também deixar seu cântaro? De rever sua vida, suas
prioridades.
 Disse Jesus: “Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha
causa a encontrará.” (Mateus 10.39).
 Você decide crer no real e original Evangelho de Cristo e deseja aceitar Jesus hoje?

