


A mulher samaritana, uma 
mulher sedenta! 



Alvo da lição
O aluno será capaz de

saber tomar conhecimento do que é preconceito; 

sentir desejar ser um cristão frutífero em relação a 
alcançar outros; 

agir investir esforços para quebrar possíveis 
barreiras e preconceitos sociais. 



Jesus e a mulher samaritana



O encontro do Senhor com a mulher samaritana é uma
história cheia de surpresas. É de admirar que no
começo, ao tratar com essa mulher, Jesus não a tenha
repreendido, nem mencionado seu pecado. Jesus não
lhe ofereceu nada, antes pediu algo a ela!

Introdução



1. Ela era uma samaritana 

2. Ela era uma mulher do primeiro século 

3. Ela era uma mulher imoral 

I. Seu estigma



aplicação

Quantas pessoas hoje em dia descobrem
tarde que o sexo em si não satisfaz! Que
preconceitos sociais e raciais precisamos
vencer?



1. Seu conhecimento religioso 

II. Sua conversa com Jesus



aplicação

Quantas vezes pessoas se iludem pensando
que sua necessidade não é espiritual!



aplicação

Existem pessoas hoje que têm um
conhecimento limitado das coisas de Deus e
sua religião não pode lhe transformar a vida.



1. Seu conhecimento religioso

2. Seu problema 

II. Sua conversa com Jesus



aplicação

É comum o humano querer discutir religião e
a Bíblia para encobrir seu pecado.



1. Seu conhecimento religioso

2. Seu problema

3. Uma discussão teológica 

II. Sua conversa com Jesus



aplicação

Podemos esconder o nosso pecado das
pessoas por algum tempo, mas jamais do
Senhor, nosso Criador.



Chegando à cidade, ela chamou os homens para irem
até o poço. Mas será que os homens de boa fé iam
sair da cidade com uma mulher do tipo dela? Parece-
nos que eles perceberam algo diferente na vida
daquela mulher naquele instante, e uma certa
urgência e sinceridade na voz dela - “Vinde comigo e
vede um homem que me disse tudo quanto tenho
feito. Será este, porventura, o Cristo?” (v.29). Com isso
eles foram ao encontro de Cristo!

III. Sua conversão



A transformação de vida da mulher foi tão marcante e
suas palavras tão convincentes que muitos
samaritanos creram no Senhor Jesus Cristo (v.39).

IV. Seu testemunho



aplicação

Como está o seu testemunho no trabalho, na
faculdade e no lar? As pessoas veem Cristo na
sua vida diária?



O relato a respeito do encontro de Jesus com a mulher
samaritana nos mostra que Ele ama a todos. Não
importa a posição social, a raça, a cultura, nem a
condição espiritual.

Conclusão



aplicação

1. Reflita sobre sua atitude perante as
pessoas marginalizadas pela sociedade

2. Você tem cuidado de seu testemunho
pessoal?

3. Você tem colaborado com a sua igreja na
instrução às pessoas em relação às
diferenças sociais e a resposta cristã?


