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A Verdadeira Adoração
“Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade; porque são estes que o Pai
procura para seus adoradores. Deus é espírito; e importa que os seus
adoradores o adorem em espírito e em verdade” João 4.23-24
O encontro de Jesus com uma mulher samaritana ocorreu quando o
Mestre, cansado das discussões sobre quem batizava mais, decidiu deixar a
Judéia e seguir para a Galiléia. O capítulo 4 de João nos informa que “era-lhe
necessário passar por Samaria” (v. 4). Diversos comentaristas afirmam que,
geograficamente, não era preciso que Jesus passasse por Samaria para
chegar onde pretendia. Aliás, essa rota era evitada pelos judeus, porque eles
odiavam os samaritanos. No decorrer da narração, conseguimos entender a
necessidade que Jesus sentiu de passar por ali: Ele precisava anunciar as
boas novas de salvação para uma mulher com vida socialmente duvidosa e
também ensinar-lhe qual o local e o tipo de adoração que agradava a Deus.
Enquanto os discípulos foram comprar alimento numa cidade próxima,
ocorreu, perto de um poço, o encontro de Jesus com a mulher samaritana.
Aquele horário não era adequado para que uma mulher tirasse água, devido
ao calor do dia. Sua escolha de horário provavelmente estava ligada ao
desejo de evitar as pessoas: com seu estilo de vida pouco recomendável, ela
atraía para si muitos olhares de condenação. Para sua felicidade, Jesus
estava ali e conversou com ela. Disse-lhe que a sede espiritual que ela sentia
poderia ser saciada por Ele. Maravilhada, pediu-Lhe para beber daquela
água, e o Mestre então revelou-lhe a forma inadequada como ela vivia.
Diante desse fato, a mulher reconheceu que falava com uma pessoa
muito especial, porque, apesar de saber da sua vida, não lhe condenou, mas
tratou-a com respeito e consideração. Ela questionou o Mestre sobre o
correto lugar de adoração: seria Jerusalém ou Samaria? Jesus então
esclareceu que, mais importante do que o local, era a forma da adoração que
agradava a Deus: “[...] em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em
espírito e em verdade; porque o Pai procura a tais que assim o adorem” (v.
23)
Esse diálogo nos remete a algumas aplicações práticas:
1) Jesus não se deixava envolver em discussões tolas e sem
significado espiritual. “Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro,
honesto, justo, tudo que é puro, amável, tudo que é de boa fama, se há
alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai” (Filipenses 4.8);
2) Jesus continua passando pelos lugares onde alguém está
precisando dEle. Ele quer passar pela sua vida! Convide-o para participar da
sua existência;

3) Deus está procurando adoradores que O adorem em espírito e em
verdade. Isso é muito diferente de estar prestando culto num determinado
lugar. Adoração é um estilo de vida: “Portanto, quer comais quer bebais ou
façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus” (1ª Coríntios
10.31).
Portanto, irmãos da nossa querida Igreja Memorial Batista, que desta
forma possamos ser identificados pelo Senhor: como adoradores que O
adoram em espírito e em verdade. Que Ele nos abençoe nesse desafio.

