O EVANGELHO DE JOÃO
GRAÇA E VERDADE NA PRÁTICA
João 4. 1-26

“1Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João,
2embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. 3Assim, deixou a Judeia e voltou para
a Galileia. 4No caminho, teve de passar por Samaria. 5Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto
do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. 6O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa
caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. 7Pouco depois, uma mulher samaritana
veio tirar água, e Jesus lhe disse: “Por favor, dê-me um pouco de água para beber”. 8Naquele momento,
seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. 9A mulher ficou surpresa, pois os judeus se
recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. “Você é judeu, e eu sou uma mulher
samaritana”, disse ela a Jesus. “Como é que me pede água para beber?” 10Jesus respondeu: “Se ao
menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu
lhe daria água viva”. 11“Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo”, disse ela. “De
onde tiraria essa água viva? 12Além do mais, você se considera mais importante que nosso
antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos
e seus animais bebiam?” 13Jesus respondeu: “Quem bebe desta água logo terá sede outra vez, 14mas
quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e
lhe dá a vida eterna”. 15“Por favor, senhor, dê-me dessa água!”, disse a mulher. “Assim eu nunca
mais terei sede nem precisarei vir aqui para tirar água.” 16“Vá buscar seu marido”, disse Jesus.
17“Não tenho marido”, respondeu a mulher. Jesus disse: “É verdade. Você não tem marido, 18pois teve
cinco maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade”.
19“O senhor deve ser profeta”, disse a mulher. 20“Então diga-me: por que os judeus insistem que
Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no
monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram?” 21Jesus respondeu: “Creia em mim, mulher,
está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém.
22Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com
conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus.23Mas está chegando a hora, e de fato já
chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura
pessoas que o adorem desse modo. 24Pois Deus é Espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem
em espírito e em verdade”. 25A mulher disse: “Eu sei que o Messias (aquele que é chamado Cristo)
virá. Quando vier, ele nos explicará tudo”. 26Então Jesus lhe disse: “Sou eu, o que fala com você!”.

Jesus é muito especial!
Embora seja completamente humano, assim como você e eu, Ele também é completamente Deus! Por ser
homem ele pôde morrer na cruz, trocando de lugar conosco que somos pecadores. Por ser Deus, Deus o
Pai aceitou o sacrifício de Jesus, Pois Jesus é perfeito, santo e justo, como o Deus Pai.

Até mesmo para um adulto essas verdades sobre Jesus são difíceis de entender. Precisamos acreditar que

é verdade, pois assim Bíblia nos diz e a Bíblia não mente! Ela é a Palavra de Deus! Mas qual a importância
de sabermos e crermos que Jesus é especial? Essa verdade é muito importante, pelo fato de nos ensinar

que Jesus mesmo sendo Deus, nos ama a ponto de se tornar um homem— sem pecado— e viver no meio
de pessoas pecadoras.

Ele viveu nesse mundo para mostrar sua graça — um presente que recebemos, mesmo sem merecermos—
e para sabermos como podemos ser seus seguidores, vivendo como ele viveu.

“Tá, tudo bem!”, alguém poderia argumentar, “Mas como é isso na prática? Como é ou como se comporta

esse Deus-homem? Qual seu comportamento ao aproximar-se das pessoas? Como seria a convivência
com alguém que é Cordeiro e Leão? Como seria se relacionar com alguém cheio de graça e verdade?”. É

tudo isso que enxergamos nos encontros de Jesus com os personagens dos Evangelhos, especialmente

aqui no Evangelho de João e mais especificamente ainda nesse encontro de Jesus com a mulher
samaritana.

O texto de hoje, portanto, revela-nos graça e verdade na prática.
1.

Graça e verdade na prática produzem intencionalidade (fazer algo com um objetivo)
1Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos
que João, 2embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. 3Assim, deixou a
Judeia e voltou para a Galileia. 4No caminho, teve de passar por Samaria.

João nos diz que para Jesus era necessário passar pela Samaria. Entenda que as pessoas da cidade onde
Jesus nasceu, os judeus, não gostavam dos samaritanos, elas andavam uma distancia muito grande em
suas viagens para não ter de passar por lá.

Jesus porém, queria que sua mensagem de amor e salvação fosse conhecida também pelos

samaritanos, e essa mulher foi escolhida por Jesus como a primeira entre eles para ouvir essa verdade.
Jesus queria dar esse presente a ela, mesmo sabendo que ela não merecia! Não é bom receber um presente
sem ter que fazer nada para ganhá-lo? Jesus também quer dar o mesmo presente a você!

Se você já recebeu este presente de jesus — sua salvação — precisa agir como ele. Levar graça e verdade
aos seus amigos e parentes que não conhecem o amor de Deus por eles. Isso é ser intencional — ter um
objetivo como Jesus. Onde você precisa passar?

2. Graça e verdade na prática promovem relacionamentos

Existem pessoas que são apenas verdadeiras, elas geralmente espantam os outros; outras pessoas

são apenas graciosas, estas costumam acobertar erros; mas quem é cheio de graça e verdade busca
se relacionar com amor para que, pela mensagem do evangelho, haja transformação. A história da

mulher samaritana nos ensina que a intencionalidade de Jesus buscava sempre promover
relacionamentos que pudessem resultar no compartilhamento do evangelho para a salvação. Veja (vv.
4-10):

“4No caminho, teve de passar por Samaria. 5Chegou ao povoado samaritano de Sicar,
perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. 6O poço de Jacó ficava ali, e Jesus,
cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. 7Pouco
depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: “Por favor, dê-me um
pouco de água para beber”. 8Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado
comprar comida. 9A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer
contato com os samaritanos. “Você é judeu, e eu sou uma mulher samaritana”, disse ela a
Jesus. “Como é que me pede água para beber?” 10Jesus respondeu: “Se ao menos você
soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu
lhe daria água viva”.
Jesus, mesmo cheio de graça não deixou de ser verdadeiro com ela.
Deus quer que você e eu sejamos seus amigos, filhos amados e isso só é possível quando
reconhecemos que somos pecadores e cremos que Jesus é o único que pode nos limpar da sujeira do
pecado.

Perceba ainda que, Jesus nos deixa o exemplo de como podemos nos relacionar com outras pessoas,

para que elas sejam alcançadas pelo Evangelho. Agir de maneira intencional na busca por amizades que
levem a mensagem de salvação, sempre com graça e verdade!
3. Graça e verdade na prática proclamam a salvação
“25A mulher disse: “Eu sei que o Messias (aquele que é chamado Cristo) virá. Quando
vier, ele nos explicará tudo”. 26Então Jesus lhe disse: “Sou eu, o que fala com você!”.

O que aprendemos? Além de priorizarmos a intencionalidade na construção de relacionamentos com

as pessoas; além de construirmos pontes de amizade entre nós e os outros, devemos também cruzálas para trazermos os não-crentes a um contato direto com o Senhor Jesus.

As pessoas precisam sentir a responsabilidade pessoal que têm de tomar uma decisão sobre o Senhor

Jesus. Graça e verdade na prática proclamam a salvação em Jesus Cristo. A mulher samaritana
encontrou o Messias, acabou com a sede da sua alma, bebendo da água viva.
Querido Deus,

Quero louvar seu nome, por nos dar Jesus, que sempre foi Deus, mas para nos trazer salvação se tornou

também homem. Ele é o maior e melhor exemplo de como devemos viver a nossa vida, buscando de
propósito de amizades com as quais podemos levar graça e verdade.
Ajude-nos a sermos verdadeiros seguidores de Jesus.
Amém!

