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ENCONTROS TRANSFORMADORES  

4o. Caso: De Pecadora à Missionária – Parte 1 
João 4.1-13                                                                                                                                                                                           

Osmar Misael, pr. 
 

Sentir 
 
Destaque uma pessoa do seu grupo para testemunhar na abertura do encontro 
do encontro pessoal e transformador que teve com Jesus. 
 
Aprender  

 
Era hora sexta, por volta de meio-dia, quando o mestre inicia o diálogo com a 
mulher samaritana. 
Interessante constatar que ao meio-dia não era o horário normal de retirar 
água do poço de Jacó, naquela região. O clima quente e seco, o sol no 
esplendor de sua força, fazia com que as mulheres buscassem água em outra 
hora.   
 
Percebemos que aquela mulher, tinha uma vida moralmente duvidável. Ela era 
mal vista pela comunidade samaritana e evitada por outras mulheres. Era um 
mau exemplo naquela sociedade, era uma pecadora.  
Assim a Mulher Samaritana veio em uma hora em que as outras estariam 
preparando o almoço, cuidando de suas famílias, podendo assim evitá-las. 
Ela sofria preconceito por ser mulher, discriminação dos Judeus por ser 
samaritana e dentro da própria comunidade, por ser considerada uma pecadora 
imoral. 

A Mulher Samaritana só não sabia que aquele quem falava com ela não 

discriminava a ninguém e nem fazia acepção de pessoas.  

 

 A Iniciativa de Jesus 

“Chegou, então, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que 

Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava a fonte de Jacó. Cansado da 

viagem, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta do meio-dia.  

Nisso veio uma mulher samaritana tirar água.  Jesus lhe disse: Dá-me de 

beber” — João 4.5-7  

 

 

O fato de Jesus ter tomado a iniciativa, revela o princípio da graça de Deus 

para conosco.  

A religião é o homem criando meios para buscar a Deus. A graça é Deus vindo 

ao homem.  

Não somos nós quem buscamos a Deus. É Ele quem veio até nós. João 3.16; 

Rom. 5.8; I João 4.19 — “Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro”.  

 

 A quebra de paradigmas de Jesus: “como, sendo o senhor judeu, pede 

de beber a mim, que sou samaritana”. 

“Então a mulher samaritana perguntou a Jesus:  

— Como, sendo o senhor judeu, pede de beber a mim, que sou samaritana” — 

João 4.9 

 

A mulher se assusta porque Jesus está quebrando paradigmas ao falar com 

ela. Judeus não falavam com gentios. Homens não falavam com mulheres. 

Profetas e homens de Deus, não falavam com pessoas promíscuas.   

 

Jesus quebrou paradigmas. Ele transformou muros em pontes.   

Jesus olhava além do exterior, enxergando as pessoas, não os rótulos. 

Devemos fazer o mesmo.  

 

 A abordagem instigante e inteligente de Jesus 

"Jesus lhe respondeu: “Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está 

pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva” — João 4.10 

 

Jesus começa com uma pergunta instigante: “Ah, se você conhecesse o dom 

de Deus e quem está te pedindo água…você lhe teria pedido e ele lhe teria 

dado água viva”.  

 

A abordagem de Jesus provoca multiplicas questões e reflexões do coração da 

mulher samaritana.  

 

"Disse a mulher: “O senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde 

pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai 

Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e 

seu gado? ” — João 4.11-12  

 

 

 



 

4. O aprofundamento na abordagem com outra afirmação instigante: 

"Jesus respondeu: “Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem 

beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que 

eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna” — 

João 4.13.  
 
 

 
Refletindo 
 

O encontro da mulher samaritana com Jesus, exemplifica a necessidade e 
carência de muitos de nós. Ela é um exemplo clássico de que todos os 
homens/mulheres lutam com algum tipo de carência em sua vida. 
 
A carência dela estava relacionada a sua vida afetiva. Qual é a sua carência?  

 

Aplicando 
 
Que passos pretende dar para entregar sua carência ao Senhor Jesus? 
 
 
Continua... 
 
Na próxima semana veremos como esse encontro com Jesus foi capaz de 
transformar uma mulher com deficiências morais numa missionária influente. 
 
 
 
CURSO MATURIDADE CRISTÃ 
 
Desafie os membros de sua célula para participarem. 
Início nesta quarta-feira – 09/08 – 19h30 
 

AGENDA — SEGUNDO SEMESTRE

DATA ATIVIDADE

13 à 19/08 PACTO DE 7 DIAS DE JEJUM

31/08 e 01/09 ENCONTRO DE AMIGOS NOS GCEM’s

16/09 FORMATURA - CASADOS E FELIZES 

27/08 ENCONTRO DE AMIGOS NA COMUNIDADE

20 - 22/10 VIDA VITORIOSA — HOMENS — Vale da Graça

27 - 29/10 VIDA VITORIOSA — MULHERES — Vale da Graça

12/11 BATISMO NAS ÁGUAS

26/11 FESTA MULTIPLICAÇÃO DOS GCEM’s

 
 
 
 
 
 
 
Este boletim está no site da Comunidade da Graça 
www.cgvilamariana.com.br  
 
Atualize seus dados com Karolina Gadelha: (11) 5083-2031 / 99472-8480 ou 
zonasul@cgbr.com.br 
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