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FALAR DE JESUS

Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo?
 Saíram, pois, da cidade, e foram ter com ele. João 4:29-30

Hoje há muitos temas na boca das pessoas... Deus nos deu um dom maravilhoso que é FALAR, comunicar, 
passar aos outros o que sentimos, o que pensamos. Pense:  no que você mais fala na semana? Acabou uma copa 
do mundo de futebol no Brasil a poucos dias, mesmo que você não goste de futebol, você percebeu como 
falavam, falavam, falavam... estes dias vi passando no Jornal Local (A TRIBUNA) a respeito de uma porca (isto 
mesmo, PORCA), que tinha 500 kg  (meia tonelada!) que não estavam conseguindo retirar de um morro em 
Santos, e muita gente ficou falando da porca! Falamos daquilo que temos contato: vejo Futebol, falo de gols, vejo 
um chiqueiro, falo de porcos... e assim por diante... a pergunta é: O QUE VOCÊ FALA?

Uma mulher Samaritana, ela tem um, unzinho, apenas UM contato com Jesus e fica maravilhada! E olha que os 
Judeus não se davam com Samaritanos, havia ali uma rixa. Mas dentro deste contato com JESUS ela ficou 
impactada, e não segurou a alegria de ter encontrado o CRISTO, e a primeira coisa que fez foi compartilhar e 
passar esta alegria, adiante...

Perdemos muito tempo falando de coisas que não tem importância e que não vai acrescentar nada em nossas 
vidas. Não quero dizer com isto que não podemos falar de esportes, lazer, e etc... até porque isso nos traz 
entretenimento. Digo que, quando ganhamos, compramos um sapato/sandália novo, queremos compartilhar. 
Quando o filho consegue a primeira palavra, o primeiro passo, queremos compartilhar, e o que CRISTO tem 
feito na sua vida, por que não falar?

Atente, aquela mulher era uma “pecadora”, porém tinha SEDE Jo 4:15: Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me 
dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Quando Jesus pede para ela chamar o 
marido ela responde que não tem, vs 16 Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido, e vem cá. 17A mulher 
respondeu, e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem: Não tenho marido; 18 Porque tiveste 
cinco maridos, e o que agora tens não é teu marido; isto disseste com verdade. 19 Disse-lhe a mulher: Senhor, 
vejo que és profeta. Não precisou de muito para ela reconhecer que não se tratava de alguém comum, e sim de 
um PROFETA! Mesmo no estado dela de “pecadora” ela anunciou, falou de Cristo, pois ficou maravilhada! 

Precisamos falar de Jesus, (Fofocar mesmo do Evangelho!)... Rm 10:14b E como ouvirão, se não há quem 
pregue? 15 E como pregarão, se não forem enviados? como está escrito: Quão formosos os pés dos que 
anunciam o evangelho de paz; dos que trazem alegres novas de boas coisas. Não é ser um chato, um dono da 
verdade, um fanático, mas sim trazer com alegria o Evangelho de Cristo. 

Você é um agente de Cristo neste planeta, você é um Embaixador do Reino dos Céus aqui nesta Terra, abra a tua 
boca e fale das boas novas, do que Cristo tem feito em sua vida. Aquela mulher não recebeu uma cura, um 
dinheiro, não viu abrir o mar em sua frente, apenas creu no Cristo e saiu a anunciar...  Jo 4:39E muitos dos 
samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou: Disse-me tudo quanto tenho 
feito. (Creram em JESUS pela palavra da mulher), a palavra de JESUS testifica, Abra a tua boca e fale! Quando 
eu falo de Jesus,  eu ativo o canal de bênçãos sobre minha vida, pois fico na rota da colheita... 

Quando eu decido falar, eu atraio as pessoas para ouvir diretamente a Jesus, Jo 4:41 E muitos mais creram nele, 
por causa da sua palavra. 42 E diziam à mulher: Já não é pelo teu dito que nós cremos; porque nós mesmos o 
temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo.

DESAFIO 1º ): Fale em uma Semana para 3 pessoas: VOCÊ É MUITO ESPECIAL PARA JESUS, ELE TE 
AMA E QUER PESSOALMENTE FALAR ISSO A VOCÊ! JESUS TE AMA MUITÃO.
2º) Peça para cada uma das 3 pessoas passar esta frase a mais 3 Pessoas. (isso vira uma “fofoca rs”) Uma REDE!
3º) Convide as 3 para DOMINGO estarem na Igreja com você, e as 3 convide as 3 e assim por diante, VEJA O 
QUE VAI DAR...  JESUS FALA PESSOALMENTE COM ELAS! Pastor Adão

http://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/4/39

