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JUSTO ETERNO SOBERANO UNICO SUFICIENTE 

 
 
Eu sou o Teu Deus Humberto, olho você, cuido de você, sofri na cruz exclusivamente por você. 

Verdades que o bambu nos ensina 

1ªªªª Humildade diante dos problemas, das dificuldades. Eu não me curvo diante dos problemas, mas diante daquele, o 

único, o princípio da paz, aquele que se chama que é o Senhor. 

2ª Cria raízes profundas. Você precisa aprofundar a cada dia suas raízes em Deus na oração. 

3ª Você permite que nasçam outros o seu lado. Sabe que vai precisar deles. Eles estão sempre grudados uns nos 

outros, tanto que de longe parecem uma árvore. Os animais mais frágeis vivem em bandos, para que desse modo se 

livrem dos predadores. 

4ª Não criar galhos. Tem a meta no alto, não se permite criar galhos. Nós perdemos muito tempo na vida tentando 

proteger nossos galhos, coisas insignificantes que damos valor inestimável.  

5ª É cheio de “nós” (e não de eu´s). Como é oco, sabe que se crescesse sem nós seria muito fraco.  

6ª É oco, vazio de si mesmo. Enquanto não nos esvaziamos daquilo que nos preenche, que rouba nosso tempo, que 

tira nossa paz, não será feliz. Ser oco significa estar pronto para ser cheio do Espírito Santo. 

7ª Ele só cresce para o alto. Ele busca as coisas do Alto. Essa é a sua meta. 

 

Jeremias - 17.7: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. 17.8: Porque Ele é como 

árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receio quando vem o calor, mas a sua 

folha fica verde; e, no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. 

1 Pedro - 5.6: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, 

5.7: lançando sobre ele toda vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 

Salmo - 84.10: Pois um dia nos teus átrios vale mais que mil; prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a 

permanecer nas tendas da perversidade. 

Salmo – 9.10: Em ti, pois confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te 

buscam. 

Isaias - 55.2: Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor, naquilo que não satisfaz? Ouvi-me 

atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. 

Isaias – 54.13: Todos os teus filhos, serão ensinados do Senhor: e será grande a paz de teus filhos. 
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Problemática 

A sociedade atualmente busca incansavelmente um modo de vida melhor. Novas tecnologias surgem a todo instante 

com o objetivo de proporcionar mais facilidade, acessibilidade e promover o bem estar das pessoas. Qual o grau de 

satisfação ou aceitação dessas tecnologias disponíveis à sociedade e como os crentes, seguidores de Cristo está 

assimilando de conformidade com a Palavra de Deus? 

Texto Aplicado 

João 4 A Mulher de Samaria 

Cidade de Samaria. Originalmente o nome da capital do reino israelita do norte. Depois passou a designar uma vasta 

região ao redor. 

Havia uma rixa entre os judeus (aqueles que não se misturavam, através do casamento com outros povos) e os 

samaritanos (judeus que se misturavam com outros povos, através do casamento). Os judeus não aceitavam o 

casamento misto dos samaritanos. Eles não permitiam que os samaritanos frequentassem o templo, por isso, estes 

construíram o seu próprio templo indo mesmo de encontro a Deus. O povo judeu zelava pela pureza da raça e não 

aceitava a ascendência mista dos samaritanos. 

No evangelho de João 4:4, Jesus havia deixado a Judéia e se dirigia para a Galileia, mas “era-lhe necessário atravessar a 

província de Samaria” Jesus resolver passar e não desviar da cidade onde viviam aqueles rejeitados pelos judeus. 

Jesus sendo Deus, é santo puro, ao contrário de nós que, muitas 

vezes, fazemos acepção de pessoas. Os judeus rejeitavam os 

samaritanos, mas Jesus os amava e queria dar a eles a salvação eterna. 

A decisão dEle de parar junto à fonte de Jacó teve como resultado a 

salvação da mulher samaritana, e a de muitas pessoas que moravam 

em Samaria. Ao meio dia ele caminhava até o poço para apanhar água. 

João 4:6 – “Cansado da viagem assentara-se Jesus junto à fonte”. 

Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse lhe Jesus: dá-me 

de beber. Ela se surpreendeu. 

Jesus procurou amizade com alguém que era rejeitado e nós? Não faz acepção as pessoas. 

Então lhe disse a mulher: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? 

João 4:10 “se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede; dá me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria agua 

viva. 

Veja a humildade desta mulher. Ela ainda não estava entendendo, mas aceitou a “água viva” oferecida por Jesus:  

João 4:15 “Senhor, dá me dessa água para que não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar”. 

Aqui fica explícito que Jesus fala de uma água espiritual. Aquela mulher tinha sede humana, e Jesus ofereceu a água 

espiritual. O que você procura para satisfazer as suas necessidades?  
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Somente Deus é capaz de preencher o vazio que existe em nossa alma. Só Ele pode saciar a nossa sede – tanto a 

espiritual quanto a material. 

Jesus ia pouco a pouco, deixando a mulher samaritana maravilhada e cativada por Suas palavras,  

Mesmo a sua vida sendo revelada por Jesus ela não sabia que estava diante do próprio Deus que a criou. 

Ela pensou que Ele era um profeta. Ela jamais imaginou que estava frente a frente com Aquele que poderia lhe dar a 

vida eterna. 

SER ATRAÍDO E CONQUISTADO PELOS RECURSOS DESTE MUNDO É UM FORTE SINTOMA DE 

ESTAMOS BEBENDO ÁGUA SALGADA. 

ROMANOS 11:33-36 

JOÃO 14:26 

João 4:25 “Eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo; quando ele vier, nos anunciará todas as coisas”. 

João 4:28 “Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi a cidade disse àqueles homens: Vinde comigo.  

Fale de Cristo a seus filhos, amigos, vizinhos Ide por toda parte. 

Aquela mulher foi transformada plenamente e buscou outras pessoas para ter a mesma experiência.  

Observem que no início do texto diz: Jesus estava cansado e com fome, Jesus não está preocupado consigo mesmo, 

comida, cansado. Ele viu a oportunidade de transformar uma vida 

João 4:31 

− Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre come! 

− Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. 

− Diziam os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? 

− Desse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. 

Jesus está radiante! 

 

 

 

 

 

 

 

 


