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Restaurados para Restaurar 
JORNADA IMERSÃO NA MISSÃO – 5ª Mensagem 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Semana 29/52               Pequenos Grupos       Emanoel Florêncio – Mannô 

Texto Bíblico: João 4.5-26 
 

Estamos diante do QUINTO ASPECTO de nossa missão no mundo, que é SER UM PROCLAMADOR 

DE BOAS NOTÍCIAS para um mundo infestado de MÁS NOTÍCIAS. Que boa notícia é essa que somos 

PORTADORES? A notícia de que Deus está chamando todos os seres humanos a uma nova vida, cujo 

modelo é o próprio CRISTO. Uma vida onde viveremos a verdadeira LIBERDADE ao nos tornarmos FILHOS 

DE DEUS. Somos chamados não apenas para OCUPAR UM LUGAR mas para CUMPRIR UMA MISSÃO DE 

VIDA. Jesus disse: “Aquele que crê em mim, fará também as OBRAS que tenho realizado” (Jo 14.12).  

Porém tem mais: a Bíblia também diz que “essas boas obras foram preparadas por Deus de antemão 

para que nós a realizássemos” (Ef. 2.10), isto é, há um PLANO DE VIDA de Deus para cada ser humano, e 

só nos sentiremos plenamente realizados para estivermos CUMPRINDO essa MISSÃO!  

Porém nada melhor do que buscarmos na história exemplos de vida de pessoas que, embora tivessem 

uma série de limitações na vida, se deixaram conduzir pelos propósitos de Deus e viveram uma REVOLUÇÃO 

em suas vidas. Passaram de simples desconhecidos e anônimos para verdadeiros MISSIONÁRIOS de Deus 

no mundo. Esse é o caso da primeira PESSOA missionária no evangelho de João. A conhecemos apenas 

como a MULHER SAMARITANA.  

Sua história de vida está cheia de tragédias pessoais como a vida de muitas pessoas ao nosso redor, 

porém ao encontrar-se com JESUS, seu mundo se transforma e então ela não só se LIBERTA, mas também 

assume sua missão de vida: tornar Jesus conhecido a toda uma cidade. 

Sua história é bastante conhecida: Jesus está em viagem, sente-se cansado e com sede e faz uma 

pausa do lado de um poço em uma das cidades da região de Samaria. João conta-nos que era cerca de meio-

dia, e uma mulher se aproxima do poço para retirar água. Jesus então lhe pede um pouco de água e a partir 

daí segue-se uma conversa no mínimo DESCONCERTANTE, que nos revela importantes VERDADES: 
 

1. A MISSÃO DE PROCLAMAR JESUS É REALIZADA EM CONDIÇÕES DESFAVORÁVEIS 

 Essa mulher se torna a primeira missionário no evangelho de João em condições bastante 

desfavoráveis. A pergunta da mulher a Jesus revela todos esses fatores limitantes: “Como o senhor 

sendo Judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? 

 Em primeiro lugar, era MULHER em uma sociedade patriarcal e sexista. Eis aqui uma limitação de 

gênero, porque ser mulher nesse contexto significava não ter voz ativa alguma. 

 Em segundo lugar era SAMARITANA, outra limitação mas agora de natureza RACIAL. Os Judeus 

consideravam os samaritanos, mestiços, cidadãos de segunda classe. 

 Em terceiro lugar era PECADORA, isto é, alguém de COMPORTAMENTO DUVIDOSO, outra 

limitação, agora de natureza MORAL. 

 Porém, todos esses fatores são superados pelo ACOLHIMENTO de Jesus a essa mulher pecadora. 

 Jesus se revela não como alguém PRECONCEITUOSO, racista, sexista ou separatista, mas alguém 

capaz de ACOLHER aqueles mais necessitados. 

 Ele deixa bem claro que “não são os que tem saúde que precisam de médico, mas sim os doentes”. 

 Quando Jesus chama alguém para uma MISSÃO de vida, ele chama das CONDIÇÕES MAIS 

DESFAVORÁVEIS. Jesus veio para mostrar que NÃO é a COR da pele que importa, mas a COR do 

SANGUE que importa, porque foi o SANGUE dele que foi dado pela HUMANIDADE! 

 O que está LIMITANDO você a cumprir plenamente seu CHAMADO de vida? Seja lá o que for, Jesus 

está chamando você do meio dessa CONDIÇÃO DESFAVORÁVEL! 
 

2. A MISSÃO DE PROCLAMAR JESUS É UMA MISSÃO DE MANIFESTAR A VERDADE EM AMOR 
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 Pessoas de todos as raças e estilos de vida precisam de Jesus. A questão não é de onde elas vem ou 

como se vestem. Todo ser humano precisa de SALVAÇÃO! Desde o MENDIGO caído nas esquinas 

quanto o EXECUTIVO DE TERNO tomado pela AINSIEDADE e PRESSÃO do dia-a-dia! 

 A mulher Samaritana tinha sede de algo, mas não sabia exatamente do que. Estamos buscando em 

RELACIONAMENTOS AFETIVOS frustrados o que sua ALMA estava pedindo. 

 Até que Jesus lhe fala de uma ÁGUA VIVA e ela fica curiosa para ver do que se tratava: “Senhor, dê-

me dessa água para que eu não volte a ter sede, nem precise voltar aqui para tirar água” (Jo 4.15) 

 Então responde com uma questão que a atinge no centro de sua vida: “vá chame o seu marido e volte”. 

Então ela diz: “Não tenho marido”. Então Jesus diz: “Você disse a verdade”. Veja que quando falamos 

do amor de Deus às pessoas, necessariamente vamos CONFRONTAR as pessoas com a VERDADE.  

 Note o AMOR DE JESUS por essa mulher pecadora é um AMOR ACOLHEDOR, mas NÃO é 

CONIVENTE, se fosse Ele não tinha exposto o seu estilo de vida pecaminoso. 

 Nossa mensagem é uma MENSAGEM DE AMOR, mas as pessoas precisam saber que o PECADO 

os afasta de Deus. Foi o que Jesus disse aquela mulher. 

 Então a mulher reconhece Jesus como PROFETA e passa a querer saber sobre ADORAÇÃO. 

 Porque é assim que acontece: Quando a VERDADE de Deus é desnudada diante de nós, o CAMINHO 

SERÁ o caminho da ADORAÇÃO. 

 Jesus TOCOU a sua ALMA, revelou seus SENTIMENTOS, desnudou sua CULPA, mas a ACOLHEU 

em AMOR, e isso a levou a uma NECESSIDADE DE ADORAÇÃO. 

 Então Jesus lhe fala de um DEUS que é ESPIRITO e quer ser adorado em ESPÍRITO E VERDADE 

 É assim, quando somos CONFRONTADOS com a VERDADE em AMOR, sentimos necessidade de 

ADORAÇÃO, e a adoração nos abre a porta da SALVAÇÃO! 

 Jesus a leva a compreensão de uma ADORAÇÃO em um Deus pessoal e se revela: “Eu sou o Messias! 

Eu que estou falando com você” (Jo 4.26). A missão de PROCLAMAR Jesus é MANIFESTAR A 

VERDADE em AMOR. A SALVAÇÃO chegou aquela mulher porque Jesus lhe falou a VERDADE em 

AMOR! 
 

3. PESSOAS RESTAURADAS ASSUMEM A MISSÃO DE RESTAURAR OUTRAS PESSOAS 

 Veja, qual é FINALIDADE de alguém ser RESTAURADO pela mensagem do Evangelho? Alguém 

responderia: para se livrar da condenação do inferno. Mas isso é o FRUTO da salvação, não sua 

FINALIDADE. O propósito da SALVAÇÃO é RESTAURAR OU OUTROS! 

 Alguém já disse que o EVANGELHO “é um FAMINTO dizendo a outro faminto ONDE encontrou PÃO” 

 Ninguém pode dizer que está em CRISTO sem PARTICIPAR de sua missão.  

 A Mulher Samaritana passa a ser a PRIMEIRA MISSIONÁRIA no evangelho de João. 

 Ela compreendeu que a SALVAÇÃO RECEBIDA é SALVAÇÃO COMPARTILHADA. 

 “Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo. “Venham ver um homem que 

me disse tudo o que tenho feito. Será que Ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para 

onde ele estava” (Jo 4.28-30) 

 Missão é coisa de GENTE TRANSFORMADA. É coisa de gente que é capaz de deixar ALGO para 

PARTICIPAR de algo muito SUPERIOR: A SALVAÇÃO DE VIDAS. Através da proclamação de uma 

mulher cheia de limitações, uma CIDADE INTEIRA veio a conhecer Jesus Cristo e receber SALVAÇÃO 

para suas VIDAS! Isso é coisa de gente RESTAURADA. Gente restaurada quer restaurar o mundo! 
 

CONCLUSÃO: 

 Os ambientes que vivemos estão cheios de gente como esta Mulher Samaritana. 

 Há muita gente nos ambientes urbanos rindo para não chorar, tal é o DESEPERO de suas almas. 

 Tal qual a samaritana, talvez você se veja em CONDIÇÕES BEM DESFAVORÁVEIS para proclamar Jesus, 

mas Deus quer USAR GENTE assim. É na nossa FRAQUEZA que o PODER de Deus mostra a sua 

FORÇA. Há muita gente precisando OUVIR sobre a SALVAÇÃO DE JESUS. Elas precisam ser 

CONFRONTADAS com a VERDADE em AMOR! Elas precisam saber que o PECADO as separa de Deus, 

porem nossa MENSAGEM DE RECONCILIAÇÃO deve ser feita em AMOR! 

 Lembre-se: MISSÃO é coisa de gente RESTAURADA. Quem foi RESTAURADO, tem PAIXÃO por restaurar 

OUTRAS PESSOAS! Deus quer usar a sua vida! Você foi RESTAURADO para RESTAURAR. Você foi 

SALVO para SALVAR. Então, assuma hoje a sua missão DE PROCLAMAR JESUS AOS PERDIDOS. Você 

não estará sozinho! O Espírito Santo te UNGIRÁ com PODER para testemunhar em nome de Jesus! 


