


II. A CONVERSA COM OS DISCÍPULOS
Jo 4.27-38

1. As prioridades do Reino de Deus

 Apesar da fome, Jesus se recusou a comer naquele
momento (vs. 31-32). Por quê? (cf. Dt 8.3; Mt 4.4).

 Os discípulos não entendiam o significado do alimento
espiritual de Jesus (vs. 33-34; cf. Jo 6.38-40).

 Jesus afirmou que já é a hora da colheita (v. 35).

 No Reino de Deus, todos os trabalhadores têm sua
importância e sua recompensa (vs. 35-36).



Quais são suas prioridades na vida?

Mt 6.31-34



III. O ENCONTRO COM OUTROS 
SAMARITANOS – Jo 4.39-42

1. O diálogo de Jesus com a samaritana gerou frutos

 A partir da samaritana, outros samaritanos creram em
Cristo (vs. 40-41).

 Aquele povo marginalizado teve sua própria
experiência com Jesus: “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 domundo” (v. 42).



Que frutos você tem dado?

Mt 7.17-20



IV. O ENCONTRO COM O OFICIAL DO 
REI – Jo 4.43-54

1. Na Galileia novamente (cf. Jo 2.1), Jesus se depara com o
desespero de um pai.

 Que lições sobre fé é possível percebermos?

Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a 
prova das coisas que não vemos. (Hb 11.1)

Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem 
dele se aproxima precisa crer que ele existe e que 

recompensa aqueles que o buscam. (Hb 11.6)



IV. O ENCONTRO COM O OFICIAL DO 
REI – Jo 4.43-54

2. Despertamento (v. 47)

 De alguma maneira, aquele oficial despertou para a fé
em Jesus. Deve ter sido por causa dos milagres.

3. Desprendimento (vs. 48-49)

 O pai teve que deixar sua posição social de lado e
humildemente suplicar a Jesus que curasse seu filho.

 O pai precisava, mesmo preocupado, confiar em Cristo
(vs. 48-49)



IV. O ENCONTRO COM O OFICIAL DO 
REI – Jo 4.43-54

4. Declaração (4.50)

 Jesus disse: “Pode ir. O seu filho continuará vivo”. O
homem confiou na palavra de Jesus e partiu para casa.

5. Demonstração (vs. 51-53)

 Aquele homem precisava confirmar em Cristo. Então, o
veredicto foi dado (v. 52). Aquele oficial se tornou
discípulo de Jesus e persuadiu toda a sua família a crer
em Jesus (v.53) também.



CONCLUSÃO

 Nenhum passo de Jesus foi dado de maneira aleatória.

 Os samaritanos e a família do oficial do rei foram
alcançados por Jesus devido à estratégia de Cristo.

 Que essa viagem tenha revelado ao seu coração o
quanto a fé em Cristo é importante e como a igreja
deve amar e buscar os perdidos!


