
Jesus, O testemunho para a verdadeira conversão. 

Semana passada, estivemos meditando sobre o tema: Jesus, A semente, O semeador e O ceifeiro. Jesus é completo. 
Ele é a semente da Palavra, Ele é o semeador que nos auxilia e Ele é o ceifeiro, que há de julgar os povos e separar o 
joio do trigo. João 4:35 Não dizeis vós que faltam quatro meses para a colheita? Eu, porém, vos digo: Erguei vossos 
olhos e vede que os campos já estão brancos para a colheita. Tudo foi feito por Ele, para Ele e através dEle. 
Rendamo-nos à sua soberania e agradeçamos pelo privilégio de podermos fazer parte dos chamados a proclamação 
do evangelho. 

Jesus, O testemunho para a verdadeira conversão. Abra a Palavra de Deus... 

João 4:39 Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: 
Ele me disse tudo o que eu fiz. 
O poder de um testemunho. 
Os samaritanos inicialmente creram em Jesus por causa do testemunho dado pela mulher.  
João 4:29 Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? 
O testemunho de seres humanos comuns nunca é desprezado, pelo contrário é ordenado a acontecer.  
João 17:20-21 Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio 
da sua palavra; a fim de que todos sejam um; e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós; 
para que o mundo creia que tu me enviaste. Mesmo que o versículo 42 apoie o fato de que o testemunho pessoal 
do próprio Jesus seja ainda mais poderoso e maravilhoso.  

João 4:40 Por isso, os samaritanos vieram até ele e lhe pediram que permanecesse com eles. E ele ficou ali dois 
dias. 
A notícia dada pela mulher faz aos samaritanos compreenderem que chegou para eles a hora da misericórdia de 
Deus. (Temporada de arrependimento). 
Oseias 7:1 Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar a Israel, se descobre a iniquidade de 
Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade; por dentro há ladrões, e por fora 
rouba a horda de salteadores. 
Ao chegar onde estava Jesus, a reação dos samaritanos que vieram da cidade é o desejo de sua presença, rompendo 
toda barreira de preconceitos raciais ou religioso.  
A reconciliação está feita. Jesus aceita o pedido, interrompe sua viagem e fica naquele lugar dois dias, um lugar 
considerado imundo.  
Oseias 6:1-2 Vinde, e tornemos para o SENHOR, porque ele nos despedaçou e nos sarará; fez a ferida e a ligará. 
Depois de dois dias, nos revigorará; ao terceiro dia, nos levantará, e viveremos diante dele. 
Jesus, cuja missão é dar vida, comunica-a aos que responderam ao seu anúncio pela fé. A voz do Senhor continua 
viva e eficaz. Salmos 29. 
 
João 4:41-42 Bem mais numerosos ainda foram os que creram por causa da própria palavra de Jesus, e diziam à 
mulher: Já não é por causa do que tu falaste que cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este 
é verdadeiramente o Salvador do mundo. 
O fato de que os samaritanos insistam com um rabi judeu para que fique com eles, atesta não somente o grau de 
confiança que ele tinha conquistado, mas também a convicção deles de que ele era o prometido Messias. 
A eficácia do anúncio feito pela mulher é ofuscada pela palavra de Jesus.  
A fé já não se funda na experiência da mulher, e sim na experiência pessoal deles, que o ouviram e chegaram à 
persuasão de que é realmente o salvador do mundo. (Experiência pessoal de conversão com Jesus). 
Para eles, Jesus não é um Messias nacional, destinado ao seu povo ou aos judeus. Eles compreenderam que a sua 
missão é universal, pois foi capaz de superar a inimizade entre os dois povos. Para ele não há diferenças.  
A nova era sem templos anula a religiosidade.  
O novo manancial, que substitui o antigo, torna indiferente a ascendência israelita.  
Colossenses 3:11 no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, 
livre; porém Cristo é tudo em todos.  
O novo Pai, Deus, que substitui os antepassados, é comum à humanidade inteira.  
O título de Messias, ligado à tradição particular de um povo, necessitava ser explicado ao se estender sua missão 
fora da cultura judaica. O novo título, que corresponde ao nome de Jesus, anuncia a missão entre os pagãos.  
João 11:54 De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região 
vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim; e ali permaneceu com os discípulos. 
O salvador do mundo, Jesus, é o Cordeiro de Deus que tirará o pecado do mundo, e com seu amor universal e não 
mais para um único povo, se entrega como oferta de sacrifício pelos que são dEle.  



I João 4:14 E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. 
Os samaritanos compreenderam a mensagem de Jesus, ao passo que os judeus, não foram capazes de captá-la.  
A fé aparece como o resultado do contato pessoal com Jesus; somente ele leva à confissão plena de fé, não um ato 
religioso orquestrado pelos homens. 
Comparando esta passagem com a estada de Jesus na Judéia, anterior a este episódio, se ressalta uma diferença.  
Na Judéia predominavam os aspectos negativos: Jesus não confiava neles e ao descrever a sua missão, se fazia notar 
o duplo resultado, aceitação e rejeição. Ao final da estada na Judéia, o juízo é declarado: “Quem não crê em Cristo 
está condenado”. 
Nesta passagem, porém, os aspectos são positivos: a mulher reconheceu sua situação de pecado e foi comunicar a 
outros a sua experiência. (testemunho de arrependimento e não de benção). 
Se, no início, os discípulos ficaram com Jesus, quando ainda não tinham fé nele.  
João 2:11 E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. 
Aqui é Jesus que fica, com os samaritanos que creram para dar-lhes vida, realizando assim neles o desígnio do Pai.  
Nicodemos esperou que o Messias fosse mestre para Israel; os samaritanos o veem como o Messias-salvador para o 
mundo inteiro. 
Embora ele ficasse somente dois dias, durante aquele tempo a colheita se estendeu para além daqueles que haviam 
saído para vê-lo graças ao testemunho da mulher. Atos 8:5-6 Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes 
a Cristo. As multidões atendiam unânimes, às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. 
Nesse caso, Filipe, também, colheu benefício do trabalho de outros. (Oséias, Samaritana, Jesus). 
Palavra esta que nos alcança nos dias de hoje e manifesta a extensão do Reino salvador de Deus até os confins da 
terra.  
O título ‘Salvador do mundo’ foi aplicado a Jesus no contexto do ministério aos samaritanos, representando o 
primeiro evangelismo transcultural, empreendido pelo próprio Jesus e resultando em um padrão a ser seguido pela 
igreja. Atos 1:8 Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em 
Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra.  

João 4:43-44 Passados dois dias, Ele partiu dali para a Galileia. O próprio Jesus havia testemunhado que um 
profeta não é honrado em sua própria pátria.  
O evangelista insiste sobre a estada de Jesus em Samaria, para frisar o avivamento daquele povo. (Arrependimento). 
Ir para a Galileia significava, por outro lado, afastar-se da Judéia.  
A razão contrasta com o acontecido em Samaria: 

 Os samaritanos o reconheceram. João 4:19 Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. 

 Na Judéia, porém, não recebeu a honra de profeta. João 1:11 Veio para o que era seu, e os seus não o 
receberam. Entre os seus, destaca Jerusalém, que personifica a nação e era o lugar do Messias. Ele, que se 
tinha manifestado no templo, experimentou a oposição dos dirigentes e, mais tarde, a hostilidade dos 
fariseus. 

No AT o caso mais claro é o de Jeremias, suspeito até para seus familiares:  
Jeremias 12:6 Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo; eles 
mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles ainda que te digam coisas boas.  
O tema do profeta rejeitado pelos seus convertera-se em provérbio. Mateus 13:57 E escandalizavam-se nele. Jesus, 
porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. 


