


EM DIREÇÃO À GALILEIA
JO 4

VERSÍCULO-CHAVE
“Agora não é mais por causa do que você falou que nós 

cremos, mas porque nós mesmos ouvimos, e sabemos que 
este é verdadeiramente o Salvador do mundo.” (Jo 4.42)



Alvo da Lição

Ao estudar esta lição, você vai conhecer o ministério 
transcultural de Jesus para alcançar os perdidos.



OBJETIVOS DA LIÇÃO

SABER:

As estratégias de Cristo para alcançar os perdidos.

SENTIR:

Compaixão para não fazer acepção de pessoas.

AGIR:

Evangelizar as pessoas independente da condição social 
delas ou da raça.



O capítulo 4 é uma descrição dos fatos ocorridos
durante a viagem que Jesus e os discípulos fizeram da
Judeia até a Galileia (170 km).

Atualmente seria uma viagem curta, mas era uma
viagem que durava dias no contexto da época.

A questão é que não era apenas uma viagem; tratava-se
de um plano arquitetado pelo Pai para que o Filho
anunciasse a salvação.



I. O ENCONTRO COM A MULHER 
SAMARITANA – Jo 4.1-30

Após um tempo pregando e batizando na Judeia, Jesus e
os discípulos seguiram para a Galileia por causa dos
fariseus (vs. 1-3).

1ª – passando próximo ao litoral;

2ª – passando pela região da Pereia; e

3ª – passando por Samaria (v. 4).

Havia 3 rotas possíveis:



I. O ENCONTRO COM A MULHER 
SAMARITANA – Jo 4.1-30

1. Quebra de paradigmas (vs. 1-9)

 Samaria era a capital do Reino do Norte;

 Devido ao cativeiro assírio (722 a.C.), houve
miscigenação dos judeus do Reino do Norte com
estrangeiros (2Rs 17.24-41);

 Samaritanos eram considerados rebeldes e impuros;

 Cultuavam no monte Gerizim, criam apenas no
Pentateuco;



I. O ENCONTRO COM A MULHER 
SAMARITANA – Jo 4.1-30

1. Quebra de paradigmas (vs. 1-9)

 Jesus dirigiu-se a uma mulher “impura” (v. 6-7, 17-18);

 A atitude de Jesus surpreendeu a mulher (v. 9);

 Um mestre ou líder religioso não conversava com
mulheres de má reputação.



I. O ENCONTRO COM A MULHER 
SAMARITANA – Jo 4.1-30

2. Mensagem de salvação (vs. 10-19)

 Uma cena fascinante: Jesus realizando missão
transcultural;

 Jesus provoca na mulher uma reflexão sobre a
identidade e a autoridade dele mesmo (v. 10);

 A partir das coisas materiais, Jesus fala da
necessidade espiritual do ser humano (vs. 13-14);

 O que Jesus oferece não pode ser obtido por meio
dos próprios esforços (v. 15; cf. v.10 e Ef 2.4-9);



I. O ENCONTRO COM A MULHER 
SAMARITANA – Jo 4.1-30

2. Mensagem de salvação (vs. 10-19)

 Jesus, sabiamente, confronta o pecado daquela
mulher (v. 16);

 Ele não só expõe a condição espiritual da
samaritana, como também se revela conhecedor de
tudo sobre as pessoas (vs. 17-18);

 A verdadeira regeneração causa em nós
arrependimento, confissão e mudança (vs. 17, 19 e
28).



I. O ENCONTRO COM A MULHER 
SAMARITANA – Jo 4.1-30

3. Significado de adoração (vs. 20-26)

 Constrangida, a mulher desvia o foco da conversa e
passa a falar sobre adoração (v. 20);

 Samaritanos adoravam no monte Gerizim, em
Siquém; judeus adoravam no monte Sião, em
Jerusalém (v. 20).

 A resposta de Jesus: a adoração verdadeira
independe de lugar (v. 21), é feita por meio de
Cristo (v. 22), exige autenticidade e conformidade
com as Escrituras (vs. 23-24; cf. 1 Jo 5.10).



I. O ENCONTRO COM A MULHER 
SAMARITANA – Jo 4.1-30

 Quando os discípulos chegaram, até estranharam a
conversa entre Jesus e aquela mulher (v. 27), porém não
expressaram preconceito (v. 27).

 A samaritana, que inicialmente estava constrangida e
com dificuldade de compreender a mensagem da
salvação, foi profundamente impactada ao se encontrar
com Jesus e mudou a prioridade da sua vida: “deixou o
seu cântaro...” (vs. 28-29).

 Assim, Cristo nos dá a primeira lição prática sobre
missão transcultural no NT (cf. At 1.8).


