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ADORAR IMPORTA? 
 

 
 

 
TEMPO DE QUEBRA-GELO (5 minutos) 
 

• Olhe para essa figura e diga o que ela faz você pensar e sentir. 
 
TEMPO DA PALAVRA (25 minutos) 
  

João 4.19-26: “O senhor deve ser profeta”, disse a mulher. “Então diga-

me: por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, 

enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no monte Gerizim, onde 

nossos antepassados adoraram?” Jesus respondeu: “Creia em mim, mulher, 

está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste 

monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito 

daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação 

vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em 

que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai 

procura pessoas que o adorem desse modo. Pois Deus é Espírito, e é 

necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade”. A 

mulher disse: “Eu sei que o Messias (aquele que é chamado Cristo) virá. 

Quando vier, ele nos explicará tudo”. Então Jesus lhe disse: “Sou eu, o que fala 

com você!”. 

 



 

Existe muita polêmica em torno do tema “adoração”. Alguns defendem 

que só existe uma maneira certa de adorar a Deus, e que quem não segue 

determinados rituais está errado. Outros pensam que cada um pode adorar 

quem quiser da maneira que desejar. E ainda outros declaram que adoração 

não importa. Em uma conversa com Jesus, uma mulher samaritana levantou 

essa pergunta teológica, porque estava incomodada com o rumo muito 

pessoal que o diálogo estava tomando. (isso é muito comum; Jesus às vezes 

toca em pontos que não queremos tratar!). Mesmo assim, podemos aprender 

a partir das respostas de Jesus: adorar importa?  

 
 
APLICAÇÃO PESSOAL  
 

1. O lugar não importa. A mulher samaritana quis saber qual era o lugar 

certo para adorar a Deus; se em Jerusalém, como criam os judeus, ou 

no monte onde seu povo tinha estabelecido a tradição de cultuar. Jesus 

prontamente negou a importância da localização geográfica para 

adorar. Deus não está limitado a lugares, prédios, rituais e tradições. 

Qual foi o lugar mais inusitado onde você teve uma experiência com 

Deus? 

2. O Espírito importa. Jesus disse à mulher que Deus precisa ser adorado 

“em Espírito”. Esta frase tem dois significados que se complementam: 

adorar “com o seu espírito”, isto é, com sinceridade de coração, com o 

mais íntimo do seu ser; e adorar “pelo Espírito”, ou seja, dirigido pelo 

Espírito Santo que Jesus envia. O Espírito Santo é quem convence o ser 

humano de que ele precisa ser salvo por Jesus, e coloca em nosso 

espírito o desejo de adorar a Deus. Se você já teve a experiência de ser 

toado pelo Espírito Santo, compartilhe com o grupo sobre sua vida de 

adoração. 

3. A verdade importa. Se queremos adorar a Deus, devemos fazê-lo como 

ele quer, e não como nós queremos. Por isso, além de “em Espírito”, ele 

deve ser adorado “em verdade”. Jesus nunca teve receio de expressar a 

verdade. No próprio diálogo com a samaritana, ele disse algo que 

poderia deixá-la ofendida: “Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a 

respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, 



 

pois a salvação vem por meio dos judeus.”. Qual é a sua reação quando 

encontra na Bíblia alguma verdade que lhe ofende? 

4. Jesus importa. Na conclusão do diálogo, Jesus se revela como o Cristo, 

o Messias esperado tanto por judeus quanto por samaritanos. O 

Messias é aquele que explica todas as coisas, é quem governa como Rei, 

é quem traz o perdão de pecados. Somente através do Messias, Jesus, 

podemos adorar em Espírito e em verdade. O que Jesus representa em 

sua vida? 

 
TEMPO DE COMPARTILHAR (10 minutos) 
 

• Você já reconheceu Jesus como o Messias, Rei sobre sua vida? Já o 

adora em Espírito e em verdade? O que lhe impede de entregar sua 

vida a ele agora? 

TEMPO DE ORAR (20 minutos) 
 

• Compartilhe com o grupo seus motivos de oração. 

• Os integrantes do grupo vão orar uns pelos outros. 


