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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): FICA A CRITÉRIO DE CADA LÍDER 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (20 minutos): João 7.38 | 2ª Coríntios 5.17 | João 4.1-30 

 

Vários encontros com Jesus que foram extremamente profundos aconteceram em locais e horários inusitados, com 

pessoas totalmente improváveis. E o encontro de hoje aconteceu com uma mulher samaritana. O que podemos 

aprender com este encontro? O encontro que promove transformação... 

 

1. Vai além da RELIGIOSIDADE (João 4.6). Em nossos dias há uma busca por aquilo que é real e original. As 

pessoas estão à procura de algo durável, algo que realmente transforme. E o evangelho de Jesus traz respostas, é 

durável e confiável! De onde Jesus estava, passar por Samaria não era o único caminho, mas Ele encurtou o trajeto 

e passou pela região de Samaria. Muitas vezes seu encontro com Jesus ou seu encontro com as pessoas que 

precisam de Jesus está onde a Religiosidade não alcança, onde ela não chega. Jesus vai aonde a religião não vai. 

 

2. Valoriza e Honra as PESSOAS (João 4.7-9). Jesus chegou humilde, apenas pedindo e valorizando o que ela 

tinha em mãos, dando para ela honra e dignidade. Ele fez a ponte correta. Demonstrou àquela mulher duas coisas 

que os judeus não tinham: humildade e humanidade. Somos chamados para ganhar pessoas, não argumentos. 

 

3. Apresenta uma mudança VERDADEIRA de vida (João 4.13-14). O Evangelho é belo, inteligente e atrativo. Por 

isso, eleva, dignifica e transforma. Jesus se encontra com uma mulher ferida e a traz para dignidade. Jesus não 

deseja dar somente um pouco de água, Ele quer dar uma fonte de vida eterna, um futuro de fartura e abundância! 

 

4. Confronta em AMOR (João 4.16-19). O problema dos nossos dias são pessoas que não aguentam confronto, 

que não suportam correção ou exortação. Mas para ter uma real transformação e crescimento, é preciso confronto, 

é preciso correção, mas ela é feia em amor! Nenhum encontro com Jesus é marcado por julgamento e condenação. 

 

5. Reorganiza nossas PRIORIDADES de vida (João 4.28-30). Ela deixa de lado o cântaro, porque encontrou uma 

água, uma fonte abundante, que não poderia caber no seu velho cântaro! Um encontro com Jesus muda tudo. Não 

está na hora de você também deixar o seu cântaro, de rever sua vida e suas prioridades? 

 

 Para Reflexão: Não está na hora de você também deixar o seu cântaro, de rever sua vida e suas 

prioridades? Será que não é o tempo oportuno para uma transformação? 

 Para Oração: Continue orando e pedindo a Deus que traga saúde física, emocional e espiritual para o 

tempo em que estamos vivendo. 

 Para Aplicação: Reorganize suas prioridades, Jesus quer colocar tudo em seu devido lugar para dar a você 

uma nova e abundante vida. 

 Para Indicação: Livro “(DES) Qualificado” (Steven Furtick – Editora Inspire) – Adquira em nossa Bookstore. 

 Lembrete: Não se esqueça de falar na sua célula sobre os alimentos para Casa Social.  Eles são muito 

importantes para as famílias que estão necessitadas. 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro com Jesus. Não perca tempo: apresente Jesus 

Cristo para ele o mais breve possível. 

 

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

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


