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Quebra-gelo (5 min)
Como foi seu primeiro encontro com Jesus?

Tempo de Orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento 
da Palavra.

Leitura Bíblica
Joao 4:1-28

Tempo de Compartilhar a Palavra 
 A história da mulher samaritana nos mostra que Jesus tinha 
um propósito defi nido ao passar por Samaria. Não foi por acaso que 
João registra que “era necessário passar” por lá (v. 4). Para isso, ele teria 
de romper algumas barreiras e regras sociais muito importantes em 
relação à inferioridade, à dissensão, à desavença e à discriminação 
social, por causa da reputação da mulher.
 Embora os judeus evitassem passar por Samaria, Jesus tinha um 
objetivo em passar ali, pois queria encontrar alguém, e esse encontro 
iria marcar e transformar profundamente a vida da samaritana. Para 
isso, foi intencionalmente ao meio dia para a fonte de Jacó (v. 6), que 
fi cava próxima à cidade de Sicar, em Samaria, antiga capital do Reino 
do Norte.
 Essa narrativa reforça o tema central de João e o propósito do 
seu evangelho, de que Jesus é o Messias e o Filho de Deus. O marco ou 
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o ponto mais alto não é a conversão de uma mulher de má reputação, 
desprezível e marginalizada pela sociedade, como muitos defendem, 
mas sim o fato de Jesus revelar que ele é o Messias, confi rme predito 
nas Escrituras (vv. 25,26).
 É maravilhoso ver o amor e o cuidado de Jesus pelas pessoas e 
como ele impacta e muda vidas. Ao conhece-lo, a mulher deixa o seu  
cântaro (tudo), volta à cidade e anuncia com ousadia a chegada do 
Messias (v. 28).

Refl exão
1. João registra que Jesus precisava passar por Samaria. Nós sabemos 

que era para se encontrar com a mulher. Por que esse encontro 
era tão necessário?

2. Jesus revelou à mulher que ele era o Messias. Quais as consequências 
dessa revelação na sua própria vida?

3. A mulher samaritana teve a vida completamente transformada. E 
você, sua vida foi completamente transformada por Jesus? O que 
atesta isso?

Orando uns pelos outros (10 min)
Em trios, compartilhar as necessidades de oração e interceder 
para que Deus complete a boa obra que começou em suas vidas, 
transformando-os à imagem de Cristo.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas do seu Cartão Alvo de Oração.

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. Você também encontra 
em nossas redes sociais e nosso site.
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