
 

 
 

IGREJA BATISTA MEMORIAL EM JARDIM 

CATARINA – Estudo das Células 

ENCONTROS COM JESUS 

 

Estudo 27 – O ENCONTRO DA MULHER 

SAMARITANA COM JESUS 

 

Estudo 27 – O Encontro da Mulher Samaritana com Jesus (semana 19 a 25/10/2014) Página 1 

 

COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Faça as seguintes perguntas: 1) Você já precisou encontrar-se ou reunir-se 

com alguém com quem você não gostaria de estar por causa do seu preconceito? 2) Fale um pouco sobre isso. 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): escolha cânticos que façam conexão com o tema abordado.  

DISCIPULADO (30 minutos): Texto Base – João 4.1-30 

 

CONHECENDO PALAVRAS DO TEXTO (para o líder da célula) 

Hora Sexta (v. 6) – Final do dia. Aproximadamente seis horas da tarde. Era a hora em que as mulheres saíam de suas 

casas, a fim de tirar água nos poços. | Dom de Deus (v. 10) – O mesmo que dádiva, presente. Jesus foi o dom de Deus, 

ou seja, o maior presente de Deus para o homem perdido e sem salvação. 

 

OBSERVANDO OS FATOS (perguntas importantes para entendimento do texto) 

1. O que levou Jesus a deixar a Judeia e seguir para a Galileia? (v. 1,3) | 2. Por onde era necessário Jesus passar? (v. 4) | 3. 

Como Jesus estava fisicamente? (v. 6) | 4. O que Jesus pediu à mulher que veio tirar água do poço? (v. 7) | 5. Por que a 

mulher ficou admirada de Jesus ter-lhe pedido água? (v. 9) | 6. O que a mulher pediria e receberia de Jesus se o 

conhecesse? (v. 10) | 7. Qual foi a dúvida da mulher com respeito à possibilidade de Jesus ter água para oferecer-lhe? (v. 

11,12) | 8. O que acontecia, segundo Jesus, com aquele que bebia da água do poço? (v. 13) | 9. O que acontece com 

aquele que bebe da água que Jesus dá? (v. 14) | 10. O que foi que a mulher pediu a Jesus? (v. 15) | 11. O que Jesus 

mandou a mulher fazer? (v. 16) | 12. Qual foi a justificativa que a mulher apresentou para não fazer o que Jesus lhe 

pediu? (v. 17) | 13. O que a samaritana percebeu quando Jesus falou sobre a vida dela? (v. 19) | 14. Depois do diálogo, o 

que fez a mulher samaritana? (v. 28,29) | 15. O que fizeram as pessoas depois de ouvirem a mulher samaritana? (v. 30). 

 

INTERPRETANDO OS FATOS 

1. Para ir de Jerusalém para a Galileia, os judeus usavam outro caminho. Por que o texto diz que “era-lhe necessário 

passar por Samaria”? Os judeus evitavam os samaritanos por questões raciais e religiosas, mas Jesus não tinha tais 

preconceitos. Para ele, era necessário passar por todos os lugares onde houvesse alguém necessitando da sua presença 

para ouvir as boas-novas de salvação. Você sente a necessidade de que Jesus passe também em sua vida hoje? 

2. Qual a diferença entre a água do poço e a água via oferecida por Jesus? O que significa essa expressão? A expressão 

“Água Viva” é uma figura usada por Jesus para mostrar o interesse de Deus em preencher todas as nossas necessidades 

espirituais e saciar a ansiedade do homem em busca do verdadeiro significado da vida. Você já experimentou essa água 

viva que Jesus oferece ainda hoje? 

3. Como Jesus mostrou àquela mulher que conhecia e sabia dos seus problemas pessoais? (v. 16,18). Da mesma forma 

como Jesus sabia dos problemas que a mulher samaritana enfrentava, você acredita que ele também o conhece e o ama 

a ponto de se interessar pelos seus problemas pessoais? 

4. Por que Jesus disse para aquela mulher “eu o sou, eu que falo contigo”? (v. 25,26). Jesus estava afirmando que ele 

mesmo era o Messias prometido por Deus através dos profetas do VT para libertar o povo dos seus pecados. Você já 

descobriu em sua própria vida que Jesus é o Messias de Deus para a sua salvação? 

 

Conclusão: depois de encontrar-se com Jesus, a Mulher Samaritana descobriu: 1) que Deus está onde quer que o 

busquemos em espírito e em verdade (v. 20,24); 2) que Jesus não era apenas um profeta, mas o próprio Messias 

prometido por Deus para salvar os homens (v. 19,25,26); 3) que podia testemunhar de Jesus Cristo e seus ensinos para os 

habitantes de sua cidade (v. 28,29,30). Você não quer beber dessa água viva hoje? 

 

MISSÕES (5 minutos): Você precisa falar de Jesus, o Salvador, para outras pessoas. Muitas pessoas já estão prontas para 

conhecerem Jesus através da sua vida. 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por uma pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a nas 

suas necessidades. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

RECADO(S) PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA: 1) Reunião com líderes – dia 29/10/2014 


