
O EVANGELHO DE JOÃO

O SALVADOR DO MUNDO 

João 4. 27-42 
“27Naquele momento, seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma 
mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar: “O que o senhor quer?” ou “Por que conversa com 
ela?”. 28A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo 

a todos: 29“Venham ver um homem que me disse tudo que eu já fiz na vida! Será que não é ele o 
Cristo?”. 30Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. 31Enquanto isso, os discípulos insistiam 
com Jesus: “Rabi, coma alguma coisa”. 32Ele, porém, respondeu: “Eu tenho um tipo de alimento que 

vocês não conhecem”. 33Os discípulos perguntaram uns aos outros: “Será que alguém lhe trouxe 
comida?”. 34Então Jesus explicou: “Meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me 

enviou e em terminar a sua obra. 35Vocês não costumam dizer: ‘Ainda faltam quatro meses para a 
colheita’? Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. 

36Os que colhem já recebem salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida 
eterna. Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe! 37Vocês conhecem o ditado: ‘Um 

semeia e outro colhe’. E é verdade. 38Eu envio vocês para colher onde não semearam; outros 
realizaram o trabalho, e agora vocês ajuntarão a colheita”. 39Muitos samaritanos do povoado creram 

em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou: “Ele me disse tudo que eu já fiz!”. 40Quando 
saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali dois dias, 41e muitos 

outros ouviram sua palavra e creram. 42Então disseram à mulher: “Agora cremos, não apenas por 
causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é, de fato, o 

Salvador do mundo”. 

A humanidade passou por uma grande tristeza quando Adão e Eva, tentados pela serpente, quiseram ser 
iguais a Deus. O orgulho do casal, os levou a desobedecer as claras ordens do Deus- Criador, dessa forma 
entrou o pecado no mundo, do qual somos todos culpados. 

Entretanto, não bastasse o ser humano ter deixado de reconhecer Deus como o único que merece ser 
adorado, ele passou a fazer algo ainda pior, passou a adorar a si mesmo! Todas as realizações dos seres 
humanos de alguma forma nos mostra que ele adora a si, mais do que qualquer outra coisa, por isso seus 
desejos, por mais sinceros que sejam, estão manchados pelo pecado. 

Em seu desejo de ser adorado, por si mesmo e por outros, o ser humano tem buscado realizar grandes 
tarefas e também aprendido muitas maneiras de esquecer quem é o seu Criador. Uma dessas maneiras é o 
entretenimento. O entretenimento é um dos maiores substitutos do Deus Verdadeiro, não são apenas os 
adultos adoram passar horas de seu dia, não fazendo outra coisa que não seja encontra formas de 
divertimento, mas as crianças também tem na diversão, um deus para se apegar. 

A missão de Jesus  
Mas Deus não desistiu das pessoas que criou com tanto amor e cuidado! Ele enviou Jesus ao nosso 
mundo com uma missão — Buscar e salvar os perdidos! 



Por isso as todos que deram ouvidos a Mulher Samaritana e foram ver e ouvir Jesus, chegaram a mesma 
conclusão: “Agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o 
ouvimos. Agora sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo”. (João 4.42) 

Se acreditamos que Jesus é o Salvador do mundo, algumas mudanças precisam acontecer em nossas 
vidas. veja:  

1. O Salvador do mundo requer um povo que ora 

O Salvador do mundo requer um povo que ora. Por quê? 

Pela quarta vez neste Evangelho, João nos mostra a cegueira espiritual com a qual Jesus lida em nós quase 
o tempo todo — ou porque estamos mortos em nossos pecados e precisamos nascer de novo; ou porque, 
como crentes, nossos olhos espirituais,   por causa do mundanismo, fecharam-se para ou ficaram 
indiferentes à glória de Cristo.  

Pelo quê precisamos orar? 
• Para que as pessoas (e nós também) vejam a glória de Deus em Jesus(não em templos, símbolos 

religiosos ou religião); 
• Pela regeneração (nascer de novo) do pecador, pelo milagre do novo nascimento, pois sabe que 

salvação depende de Deus; 
• buscando a vida espiritual sobrenatural no Espírito Santo (o jorrar de água viva do nosso interior — Jo 

7.37-39); 
• Pela coisa mais importante da vida: conhecer e fazer a vontade de Deus na salvação do pecador. 

Quando oramos, estamos falando com Deus, no poder que existe no nome de Jesus e com a ajuda do 
Espírito Santo. 

2. O Salvador do mundo requer um povo que ama 
O Salvador do mundo requer um povo que ama da forma como Jesus amou essa mulher: sem 
preconceitos; sem segundas intenções; sem julgamentos; sem interesses pessoais, mas tão somente o 
desejo de vê-la salva. Mas veja como temos o costume de agir na atitude dos discípulos (Jo 4.27): 

27Naquele momento, seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando 
com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar: “O que o senhor quer?” ou “Por 

que conversa com ela?”. 

Eles precisaram aprender a amar as pessoas, como Deus as ama, como pecadores que precisam da 
graça Dele. os discípulos entraram e saíram de Sicar sem falar de Jesus; eles foram lá, compraram, 



consumiram e saíram sem semear. (mostrar o amor de Deus). Por causa disso Jesus os repreendeu 
(Jo 4.34-38): 

34Então Jesus explicou: “Meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me 
enviou e em terminar a sua obra. 35Vocês não costumam dizer: ‘Ainda faltam quatro 
meses para a colheita’? Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta. Os campos estão 
maduros para a colheita. 36Os que colhem já recebem salário, e os frutos que ajuntam 
são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia 
como o que colhe! 37Vocês conhecem o ditado: ‘Um semeia e outro colhe’. E é verdade. 

38Eu envio vocês para colher onde não semearam; outros realizaram o trabalho, e agora 
vocês ajuntarão a colheita [samaritanos salvos, vv. 39-42]”. 

O Salvador do mundo requer um povo que ama; ama a Deus e o próximo criado à imagem e 
semelhança de Deus; um povo que ama e que por amar semeia o evangelho por onde passam, sem 
preconceito, sem ódio, sem interesses pessoais. Assim como Deus nos ama, precisamos amar os 
outros! 

3. O Salvador do mundo requer um povo entusiasmado 
O Salvador do mundo requer um povo entusiasmado com Jesus Cristo (vv. 28-29): 

“28A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, 
dizendo a todos: 29“Venham ver um homem que me disse tudo que eu já fiz na vida! 

Será que não é ele o Cristo?”. 

A Mulher Samaritana, ficou tão feliz de receber o amor de Deus em sua vida e ter crido que Jesus era 
o Salvador que saiu chamando outros para ouvirem o Senhor Jesus. Ela não teve vergonha, medo, nem 
ficou preocupada com o pensamentos dos outros sobre ela. 

Sua felicidade com a Mensagem do Evangelho levou outros a reconhecer quem de fato era Jesus: o 
Salvador do mundo! 

39Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher 
relatou: “Ele me disse tudo que eu já fiz!”. 40Quando saíram para vê-lo, insistiram que 

ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali dois dias, 41e muitos outros ouviram sua 
palavra e creram. 42Então disseram à mulher: “Agora cremos, não apenas por causa do 
que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é, de 

fato, o Salvador do mundo”. 

O Salvador do mundo 
Você também precisa do Salvador do Mundo! Você precisa entender que a tristeza do pecado também 
está no seu pequeno coração, que os seus desejos sempre te levam para amar mais a si mesmo do que 
a Deus que te formou. A menos que se arrependa dos seus pecados e creia que Deus enviou Jesus 
para ser o seu Salvador, você continuará adorando qualquer coisa ou pessoa, menos a Deus. 



Senhor Deus, 
Tua graça é maravilhosa! 
O Senhor poderia ter me abandonado para sempre por não adorá-lo como único Deus verdadeiro, mas o 
seu amor nos deu Jesus, o Salvador deste mundo. 

Que meu coração seja cheio de fé e se entregue a Jesus, para receber perdão dos meus pecados e vida 
eterna!  

Em nome de Jesus. 
Amém! 


