João 4
Nesta Lição Estudará...
Jesus e a Mulher Samaritana
Jesus Cura o Filho de um Funcionário Público
JESUS E A MULHER SAMARITANA: Leia João 4:1-42.
A maioria das pessoas do país de Jesus desprezava os samaritanos, mas
Jesus amava a todos. Ele tratava de modo igual o rico, o pobre e as pessoas
de raças diferentes.
A mulher samaritana era muito diferente de Nicodemos. Nicodemos era
um homem bom, mas ele primeiro teve que crer em Jesus, para então tomar
posse da vida eterna. Esta mulher não era boa. Jesus sabia que ela era uma
mulher indigna, mas Ele queria salvá-la. Assim como Nicodemos, ela
também foi salva porque creu em Jesus.
Jesus disse-lhe que Ele poderia dar-lhe a água da vida - a qual ela
precisava para satisfazer a sua sede espiritual. No Evangelho de João, a
palavra “vida” é usada pelo menos 36 vezes, e 17 vezes ela vem seguida da
palavra “eterna”. Nós já sabemos que Jesus tinha vida em Si mesmo (João
1:4), que aqueles que crêem em Jesus têm um novo nascimento e recebem a
vida eterna (João 3:5, 15-16 ,36); que Jesus dá a água da vida àqueles que
O aceitam (João 4:14).
A samaritana falou sobre os seus próprios costumes de culto a Deus.
Jesus disse que o lugar e os costumes de adoração não eram a coisa mais
importante. O que era importante era que Deus é Espírito e que as pessoas
devem adorá-Lo como Ele realmente é.
Costumes religiosos ou o facto de alguém ser membro de uma igreja,
por si só, não agradam a Deus. Deus nunca Se satisfaz a menos que a
adoração seja em espírito e em verdade. Adoração “em verdade” é aquela
que está de acordo com os ensinos da Bíblia. Adoração “em espírito” tem
que ser sincera e em conformidade com o Espírito Santo.
A mulher samaritana soube que Jesus não era um homem comum,
porque Ele lhe disse tudo quanto ela tinha feito. Quando Jesus lhe disse que
Ele era o Salvador prometido, que Deus ia enviar ao mundo, ela creu n’Ele.
Por isso, ela voltou apressadamente à sua vila para falar a todas as pessoas
sobre Jesus. Quando ela lhes contou que o Messias estava ali, na sua
cidade, eles correram até ao poço para vê-Lo.
Jesus ficou ali com eles por dois dias, ensinando-lhes o caminho da
salvação. O povo disse: “... Já não é pelo teu dito que nós cremos... que este
é, verdadeiramente, o Cristo, o Salvador do mundo” (42).
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Cada um de nós precisa de crer em Jesus e ter um encontro pessoal com
Ele. O povo primeiramente ouviu a respeito de Jesus, pela boca daquela
mulher; mas isto não foi suficiente. Talvez já tenha ouvido sobre Jesus
através dos seus pais, de um pastor, ou de um amigo. Mas apenas ter
ouvido falar de Jesus ou ter estudado sobre Ele, não é suficiente. Precisa de
O encontrar pessoalmente, e crer n’Ele como seu Salvador.
Para Fazer
1. Decore João 4:24.
2. O que disseram os moradores da vila sobre Jesus, após terem ouvido os
Seus ensinos?
a) Que Ele era um bom homem que dava água aos sedentos.
b) Que Ele era o Salvador do mundo.
c) Que Ele era um profeta que sabia tudo sobre as pessoas.
3. Para ser aceite por Deus, precisa de
a) crer pessoalmente em Jesus como seu Salvador.
b) ser filho de pais crentes.
c) ouvir sobre Jesus através de um pastor ou de um amigo.
JESUS CURA O FILHO DE UM FUNCIONÁRIO PÚBLICO: Leia
João 4:43-54.
Já alguma vez pediu a Jesus para curar alguém? Um funcionário pediu a
Jesus que curasse o seu filho. Jesus não foi ter com o rapaz. Ele apenas
disse ao pai que o filho ficaria bom, e o pai creu nas palavras de Jesus. É
uma coisa maravilhosa saber que Jesus ainda tem o mesmo poder que
sempre teve. Nós podemos ser curados de enfermidades apenas a orar e a
crer nas palavras de Jesus.
Para Fazer
4. Como Jesus curou o filho do funcionário público?
a) Ele enviou alguns remédios.
b) Ele fez um passe de mágica.
c) Ele disse que o rapaz ficaria bom, e o pai creu.
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