
João 4:1-6 
 
Vrs. 1e2  
Os fariseus tinham conhecimento sobre os sinais e a purificação do templo feitos por Jesus, 
mas quando sabem que ele estava juntando multidões e as convertendo ao novo nascimento a 
perseguição começa. 
Assim também é com os filhos de Deus. O pensamento do mundo a respeito de Alguém que 
passa pelo novo nascimento  é: "É apenas mais um crente!" 
Quando começamos a FRUTIFICAR e alterar tudo que está ao nosso redor as perseguições 
começam. 
Mas quero deixar uma palavra de ânimo para você agora. 
 
20. Recordai-vos das palavras que Eu vos disse: ‘nenhum escravo é maior do que o seu senhor’. 
Se me perseguiram, também vos perseguirão. Se obedeceram à minha Palavra, igualmente 
obedecerão à vossa orientação. 
(João, 15) 
 
Vrs 3. 
Jesus partiu uma vez mais para a Galiléia. 
-Qual era o destino de Jesus? 
- Ele já havia feito isto mais vezes? 
Vrs.4 era-lhe necessário atravessar por Samaria. 
- Não era necessário para os discípulos. 
- Não era necessário para os que o seguiam. 
- para Jesus era necessário. 
 
Comentar como foi criada essa separação entre judeus e samaritanos. 
Como você comprova isso? 
João 4:19-23 
 
QUEBRANDO PARADIGMAS 
 
Era necessário que Samaria fosse evangelizada sim, mas antes que isso acontecesse Jesus 
queria curar a alma daqueles que andavam com ele. 
Por conta da religiosidade da época e das barreiras que foram construídas em suas mentes por 
seus antepassados, eles agora teriam que escolher entre encontrar Jesus do outro lado da 
cidade mantendo assim a tradição dos Judeus ou entrar em Samaria com Cristo quebrando 
todo o protocolo. 
 
Esta é a grande batalha travada pelos filhos de Deus hoje. 
 
Jesus disse: O meu reino não é deste mundo João 8:36 
 
Jesus disse: 26. quem desejar ser importante entre vós será esse o que deva servir aos demais. 
27. E quem quiser ser o primeiro entre vós que se torne vosso escravo. 
(Mateus, 20) 
 
Jesus disse: 44 Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem; 
(Mateus, 5) 
 



Jesus responde a Pedro a respeito de perdoar: 21. Então, Pedro chegou perto de Jesus e lhe 
perguntou: “Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu tenha de 
perdoá-lo? Até sete vezes?” 
22. E Jesus lhe respondeu: “Não te direi até sete vezes; mas, sim, até setenta vezes sete”. 
(Mateus, 18) 
 
Os filhos hoje: 
- Não sonham com o reino.  
- Não desejam servir seus irmãos. 
- Não oram por seus perseguidores. 
- Não amam seus inimigos 
- Não estão dispostos a perdoar. 
 
Mas hoje você pode decidir entre continuar na religiosidade que te levará para a morte eterna 
ou romper as barreiras do seu próprio entendimento, deixar seu desejo e orgulho para trás e 
ingressar em uma nova vida com Cristo. 
 
Uma vida que nos diz: 
2. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das 
vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 
(Romanos, 12) 
 
12. Porquanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, 
contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal 
nas regiões celestiais. 
(Efésios, 6) 
 
14. Pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai celeste vos 
perdoará. 
(Mateus, 6) 
 
Ao entrar em Samaria Jesus estava dizendo a seus discípulos: 
"Vocês podem até dar a volta e me encontrar do outro lado, mas, se entrarem comigo verão e 
viverão algo tão sobrenatural que suas vidas jamais serão as mesmas." 
Eu creio que a atitude foi essa, pois o meu Jesus não obriga ninguém a segui-lo, mas 
proporciona aventuras incríveis aqueles que decidem andar com Ele. 
 
Jesus te chama hoje: 
- A fazer parte do seu Reino. 
- A amar teus inimigos e a orar por quem te persegue. 
- A perdoar os teus devedores. 
- A servir ao Corpo de Cristo. 
 
Consequências de andar com Jesus: 
 
Quem sonha em conhecer a Disney? 
Os discípulos cresceram ouvindo as histórias sobre seus patriarcas e o poço de Jacó, que estava 
e está até hoje em Samaria, sonhavam em vê-lo, mas nunca puderam por conta de uma briga 
que se arrastava a séculos entre seu povo. 
Por quebrar a religiosidade e por perdoar aquele povo, os discípulos realizaram um sonho de 
criança e ainda presenciaram a salvação invadir aquela cidade. 
  



Como comprovados que eles perdoaram aquele povo? 
 
Quando a terra era maldita e caso fossem mal recebidos eles tinham que bater o pó das 
sandálias ao sair dela (isto foi o próprio Jesus que ensinou em Mateus 10:14) 
 
Em João 4:8 diz que os discípulos foram até a cidade comprar alimentos e no vrs.40 diz que 
foram tão bem recebidos que foram convidados insistentemente a se hospedar na cidade e 
Jesus passou dois dias lá. 
 
Qual é teu sonho ou desejo hoje? 


