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INTRODUÇÃO:

Este é um encontro extraordinário que a Palavra de Deus relata. De um lado uma mulher samaritana: 
outra etnia, religião, costumes, desconhecida, Pecaminosa, rejeitada pelos judeus. Do outro lado, 
Jesus, judeu, humano, cansado, com fome, com sede, amoroso, atencioso- lhe pede água para beber. 
Judeus e Samaritanos não se falavam. Mas com Jesus tudo é diferente.

QUEBRA GELO:

Coloque algumas fotos de pessoas históricas famosas, boas e más, e mande escolher dentre elas uma 
que não gostaria de encontrar-se com ela e por quê.

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:

Texto Base: João 4:6-30; 39-42:

Atitudes que transformaram sua vida:

1. Presa às tradições históricas:

• Como um judeu pede de beber a um samaritano? Comer ou beber na mesma vasilha de um samaritano 
tornava o judeu impuro cerimonialmente;

• És maior que nosso pai Jacó? Ele, seus filhos e seu gado beberam desse poço;

2. Presa às tradições religiosas:  

• Nossos pais adoraram neste monte; Os judeus dizem que deve-se adorar em Jerusalém;

• O Messias está para vir e ensinará tudo a nós;

3. Presa à lógica natural:

• O poço é fundo e você não tem meios naturais para tirar água;

• Dá-me dessa água para eu não ter sede nem ter que vir aqui tirar água;

4. Presa ao pecado:

• Teve Cinco maridos e agora tem um amante;

CARACTERÍSTICAS DE JESUS:

1. Rompe com a tradição histórica: 

• Atravessa Samaria, fala com uma mulher e pede de beber em sua vasilha;

2. Rompe com a tradição religiosa:

• Adoração não é em um lugar geográfico, mas no espírito

OPÇÃO DE ESTUDO 2

EM JESUS HÁ UM NOVO RECOMEÇO
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• Apresenta Deus como  Pai  - um novo nível de relacionamento com ele;

• Ele procura se relacionar com esses adoradores – não exclui pessoas;

3. Rompe com a lógica natural: (4 coisas que ela precisava conhecer)

• Conhecer a graça – o dom de Deus;

• Conhecer a Jesus – quem lhe pede de beber;

• Conhecer sua própria necessidade – tu  lhe pedirias;

• Conhecer uma nova vida – daria da água viva;

4. Rompe com o pecado

• Chama o teu marido – teve 5 e o 6º não é teu;

• Um homem que me disse tudo quanto tenho feito - impactada;

• Será ele o Messias?

• Muitos creram por causa da mulher e muitos por causa do que Jesus falou: Sabemos que este é o salvador 
do mundo;

CONCLUSÃO E DESAFIOS:

As palavras de Jesus foram suficientes para aquele povo compreender que ele era o Messias. Jesus deu 
oportunidade para um novo recomeço para aquela mulher e para a cidade de Samaria. Jesus Inaugura uma 
nova fase para a vida deles, como faz com todos aqueles que encontram-se com ele.

APELO:

Jesus conhece sua vida em detalhes e quer lhe dar uma nova perspectiva de vida, curar feridas, curar seu 
passado, perdoar seus pecados e salvar você. Deus pode hoje mesmo inaugurar uma nova fase em sua vida. 
Basta crer como eles creram e recebe-lo como salvador, fazendo uma oração... 

Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso do teu perdão. Reconheço que o senhor é o filho 
de Deus, o salvador, que morreu na cruz pelos meus pecados, ressuscitou e vive. Eu te recebo como meu 
único salvador e senhor, peço perdão dos meus pecados e entrego a direção da minha vida ao senhor. Eu te 
agradeço porque o senhor também me recebe. Eu oro em nome de Jesus, amém.


