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1 SERMÃO

TEXTO: João 4:6-26
TEMA: Ética
PROPOSITO: Levar a igreja a basear sua ética no amor!

INTRODUÇÃO:
A) O que é ética?
1.É um padrão de conduta baseado em valores, para se viver em um
determinado grupo.
2. Essa norma do comportamento dirige o ser humano! O ajuda a se
adequar no meio em que vive. A viver harmoniosamente. Precisamos
de ética!

B) Já que a ética é baseada em valores e nestes últimos anos os valores tem
sido trabalhados de forma inadequada, aonde devo apoiar a minha ética?
C) O tempo de Cristo também já existia ética. O contexto histórico de Jesus
nos ajuda a percebermos a ética utilizada por Ele. Também já haviam
“padrões de comportamento”para um “boa vivência”
1. Leiamos João 4:6-26

TESE: A ética de Cristo é o amor.

PERGUNTA: Por que?
E ao conversar com a mulher, no posso de Jacó, Jesus mostra o que
realmente é ética! Vamos a alguns pontos:

I - FALAR COM AS MULHERES
A)No tempo de Jesus a mulher não tinha valor como hoje.
1.Eram desprezadas por serem mulheres. Elas não eram nem
contadas quando se falava em números (Mat 14:21). Os judeus quando
oravam, davam graças a Deus por não serem mulher! O marido ao
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encontrar com sua esposa nas ruas da cidade, não conversava com ela,
a sociedade não aceitava tal procedimento, o procedimento da conversa.
Isso era ético.
B)Mas Jesus tinha uma outra concepção de ética.
1.Jesus não tinha o mesmo pensamento do povo de seu tempo. Se
eles pensavam que não podia se valorizar uma mulher porque era
mulher, Jesus mostrou que não importa que sexo tenha a pessoa,
aquela pessoa era importante pra Ele.
C)O única ação demonstrada por Jesus foi o amor. Jesus amou aquele ser
humano. Jesus fez dela especial. Porque a ética de Jesus estava baseada no
Seu amor!

II – OS SAMARITANOS
A) Conforme vemos em Jo 4:9
1.As diferenças religiosas entre judeus e samaritanos eram serias e
tinham raízes profundas.
a)A separação entre Samaria e Judá poderia ter sido concertada
depois do cativeiro babilônico, mas os judeus ao retornarem do exílio
rejeitaram uma oferta de cooperação dos samaritanos, suspeitando de
sua pureza racial e religiosa.
b)A hostilidade foi intensificada pela construção de um templo
samaritano rival no monte Gerizim. A rivalidade era tanta que não se
podiam usar os utensílios dos samaritanos por risco de contaminação.
Isso era ética.
2.Mas Jesus tinha uma outra concepção de ética. Mesmo pelo fato da
possível “contaminação” Jesus não se importou com rixas passadas,
não se importou com contaminações, porque Cristo não estava
preocupado com sigo mesmo!
a)Sua preocupação era mostrar aquela mulher que não
importava qual sua origem, se judeu ou samaritano; qual era a sua
religião, se em Jerusalém ou Gerizim; não importava, Jesus queria
demonstrar seu afeto por ela. Jesus a amou de forma incondicional.
Onde estava a ética separatista entre os povos? Em lugar algum,
porque a ética de Jesus estava baseada no Seu amor!

III-O SANTO SE RELACIONANDO COMO PECADOR.
A)Quando lemos a biografia dessa mulher, chegaria a causar em nós, talvez,
o mesmo desprezo que sentiam os judeus e os samaritanos.
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a)O fato dela estar buscando água naquele horário, diz muito sobre
sua historia. A hora sexta ( Jo 4:6) era considerado o momento mais
quente do dia. Ela ia buscar água naquela hora porque como estava
muito quente, as pessoas não tinham coragem de sair de suas casas e
a samaritana poderia ir buscar água sem ser vista ou até ridicularizada
pelos seus vizinhos. Para a própria samaritana, isso era ética!
B)Mas Jesus tinha uma outra concepção de ética. Quando Jesus lhe
perguntou para que ela fosse buscar seu marido, ele já sabia da situação
conjugal daquela mulher.
a) E me pergunto porque Jesus estaria ali na hora sexta, a mais quente
do dia, cansado de uma longa viagem para falar com uma mulher que
já havia se casado cinco vezes e o atual não era marido dela. Se Jesus
tivesse ido para encontrar com o pastor da nossa igreja, ou com uma
missionário como a madre Tereza de Calcutá, quem sabe
aceitaríamos. Talvez poderíamos cair no erro de pensar: que mulher
pecadora! Mas Jesus demonstrou amor por ela, e não importava mais
o quanto ela tivesse pecado, não importava o quanto ela tivesse se
afundado no pecado, Jesus a queria do mesmo jeito. Sabe por que?
Porque a ética de Jesus estava baseada no Seu amor!

CONCLUSÃO:
O mundo tem sua ética, seus padrões de comportamento, seus valores. Mas esses
valores nem sempre são os valores iguais aos de Jesus. Se fossem de valores
iguais estaríamos fadados a morte eterna porque Jesus se importaria com o nosso
sexo, se importaria de onde teríamos vindo, de que país, se Brasil ou algum pais de
primeiro mundo. Se Jesus tivesse o mesmo conceito de ética que temos nunca
teríamos acesso ao seu trono de graça, porque somos pecadores, somos muito
pecadores e com certeza Cristo não nos livraria de nossas condenações. Pelo
contrario nos culparia pelas nossas dívidas. As vezes nos esquecemos que somos
pecadores divinamente amados, amados pelo Deus da ética o Deus do amor, o
Deus que é amor.

APELO:
Quantos gostariam de ter o mesmo padrão de comportamento que Jesus tem?
Quem sabe você ainda continua com sua ética, com seus valores, mas inda ferindo
o seu próximo, magoando sua família, destruindo o seu lar por falta de amor pela
sua esposa, seus filhos, seus irmãos e seus amigos. Você gostaria de ter a mesa
ética de Jesus agora? Então convide o Deus que é amor para dirigir sua vida! Deixe
Jesus ser sua ética, sabe porque? porque a ética de Jesus estava baseada no Seu
amor!
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