
 

Setembro – No. 140 

 
De Pecadora à Missionária — Parte 2 

O resultado do encontro transformador  
 

 Osmar Misael, pr. 
 

Sentir 
 
Fale sobre um encontro que você teve que produzir algo muito positivo em sua 
vida. 
 
Aprender 

 
A transformação se inicia quando aceitamos as pessoas como elas são. 
 
"Então a mulher pediu: 
— Por favor, me dê dessa água! Assim eu nunca mais terei sede e não 
precisarei mais vir aqui buscar água. 
— Vá chamar o seu marido e volte aqui! — ordenou Jesus. 
— Eu não tenho marido! — respondeu a mulher. 
Então Jesus disse: 
— Você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve cinco, e este que 
você tem agora não é, de fato, seu marido. Sim, você falou a verdade. 
A mulher respondeu: 
— Agora eu sei que o senhor é um profeta! ” — João 4.15-19 
 
"Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a 
todas as pessoas: 
— Venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o 
Messias? 
Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. — 
João 4.28-30 
 
• Após o encontro transformador com Jesus, a mulher 
IMEDIATAMENTE deixou ali seu pote, voltou até a cidade e disse a todas 
pessoas: — Venham ver o homem que disse tudo o que tenho feito. Não seria 
ele, por acaso, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram até onde Jesus 
estava” — João 5.28-30 
 

• A mulher transformada pelo encontro com Cristo, perdeu seu 
medo, por ter encontrado o perfeito amor:  
 

“…deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: ” 

 
            Deixar o cântaro pode significar que ela foi suprida, dessedentada 
totalmente pelo amor de Jesus. 
            Deixar o cântaro pode significar que recebeu de fato a “água que se 
torna uma fonte a jorrar para a vida eterna”. 
 

• "No amor não existe medo; antes, o perfeito amor lança fora o 
medo. Ora, o medo produz tormento; logo, aquele que teme não é 

aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro” — I João 
4.18-19 RA 
 

• "No amor, não há espaço para o medo. O amor amadurecido 
expulsa o medo. Considerando que o medo causa uma vida vacilante e 

cheia de temores — medo da morte, medo do julgamento —, podemos dizer 
que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. 
        Mas nós podemos desfrutar o amor — amar e ser amados, pois primeiro 
fomos amados; por isso, agora podemos amar. A verdade é que ele nos amou 
primeiro” -- I João 4.18-19 — A Mensagem 
 

• O amor de Deus ultrapassa toda barreira. Aquela que era uma 
estranha entre um povo estranho se tornou a pessoa mais influente naqueles 
dias, convidando aqueles que eram estranhos (samaritanos) a entrarem e 
participarem da família de Deus! 
 
• A Mulher Samaritana é um dos maiores exemplos da Bíblia de alguém que 
nos ensina a transformar nossa dor em um dom para abençoar a outros. 
 

• O testemunho é importante – a mulher samaritana não usou um 
discurso muito eloquente para convencer o povo sobre Jesus; ela apenas 
contou sua experiência e os convidou a conhecer Jesus 
 

• Deus alcançou uma cidade inteira através de uma conexão 
pessoal. 
 
Muitos samaritanos crêem em Jesus 
 
"Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da 
mulher, que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os 
samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles; e ficou 
ali dois dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à 
mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós cremos; mas porque nós 
mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do 
mundo” — João 4.39-42 
 



 
Refletindo 
 
Depois de um encontro transformador, Jesus espera que você use a sua 
dor como um dom para produzir consolo, esperança e encorajamento 
para outros. 
 
 

Aplicando 
 

Desafio 01 
 
Todos nós sofremos de algum tipo de sede. Qual é a sua sede? 
Todos nós sofremos de um tipo de insatisfação. Qual é a sua insatisfação? 

 
Algumas insatisfações: 
 
• carência emocional e afetiva 
• carência física 
• necessidade de aceitação 
• necessidade de aprovação 
• pecado compulsivo ou hábitos viciosos 
• rejeição não curada; 
 

A da mulher samaritana era emocional. Qual é a sua? 
 
Não importa qual é o tipo de insatisfação ou necessidade, um encontro real e 
verdadeiro com Jesus pode saciar completamente. 
 

Desafio 02 
 
Com quem você vai compartilhar sua dor nesta semana, para promover cura, 
encorajamento e esperança? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA — SEGUNDO SEMESTRE

DATA ATIVIDADE

16/09 - SÁB 

19h00

JANTAR - CASADOS E FELIZES 

Aberto a todos os casais da CG e casais de amigos 

06/10 ATMOSFERA - Vigília para quem tem sede de Deus

07/10 

16h00
Chá — Mulher Plena

14/10 

19h00

MAG - Especial - Pr. Fernando Diniz 

Líder Nacional do MAG

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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