Alguns relatos dão conta de que até mesmo pedir água a uma mulher poderia ser mal
interpretado. Jesus aqui rompe todas as regras por amor aquela mulher. Ele está mais
preocupado com pessoas do que com costumes.

Palavras que precisam ser aprendidas
1. Samaritana – A mulher que nasceu em Samaria, região intermediária entre o norte
e o sul da Palestina, que era evitada pelos judeus. Os samaritanos eram um povo
mestiço, formado por israelitas que se uniram a outros povos.
2. Poço de Jacó – Foi o lugar onde Jacó encontrou Raquel. Após fugir de sua terra,
Canaã, por ter enganado o seu irmão, abrigou-se na casa dos parentes de sua mãe,
Rebeca.
3. Profeta – Pessoa que profetisa, isto é, que anuncia a mensagem de Deus. No AT, os
profetas não eram intérpretes, mas sim porta-vozes da mensagem divina. No NT, o
profeta falava baseado na revelação do AT e no testemunho dos apóstolos, edificando
e fortalecendo, assim, a comunidade cristã.
4. Messias – O ungido de Deus que, conforme anunciado pelos profetas, seria enviado
para a salvação do homem.
5. Cântaro – Vasilha para carregar água, em geral de cerâmica.
Texto bíblico: João 4.1-42
Versículo para memorizar: “Cantem para ele e louvem-no; relatem todas as suas
maravilhas”. Salmo 105.2

Orientação para o líder
Jesus cruza fronteiras culturais, que separam raças, gêneros e condições morais,
apontando que Deus ama e quer salvar todas as pessoas de todos os lugares. Podia-se
viajar ao redor de Samaria, mas muitos peregrinos que viajavam para as festas em
Jerusalém, ou de lá voltavam, tomavam a rota mais curta, que passava diretamente
por Samaria. Os samaritanos e judeus adoravam o mesmo Deus e ambos usavam a lei
de Moisés, embora os samaritanos fizessem algumas modificações nela. Mas ambos,
também, desprezavam os lugares de adoração uns dos outros e haviam permanecido
hostis durante séculos.
Essa mulher caminhava sozinha, e não na companhia de outras mulheres,
provavelmente isso indica que outras mulheres de Sicar não gostassem dela, por
causa de seu comportamento imoral.

6. Hora sexta – Aproximadamente meio-dia. Era a hora em que, costumeiramente, as
mulheres saíam de suas casas para tirar água no poço.

Recurso para lição
Tenha perto um vaso de água, de preferência um de cerâmica, uma moringa. Fale da
importância da água. Pergunte o que as crianças sentem quando estão com sede. Se
alguma criança quiser, deixe que beba água. Pergunte se depois que tomam a água
ficam pra sempre sem necessidade de tomar água ou se voltam a tomá-la quando
novamente têm sede. Introduza a história dizendo que Jesus também teve sede.
Mostre que Jesus oferece água da vida, uma linguagem figurada que indica que todo
aquele que crê em Jesus tem a vida completa.

Lição bíblica
Jesus estava caminhando durante muito tempo, já era perto do meio-dia e
estava cansado quando se sentou próximo ao poço de Jacó. Quando a gente anda
muito acaba sentindo sede, e isso aconteceu com Jesus. Ele teve sede. Uma mulher que
morava em Samaria chegou com seu cântaro (vaso) para pegar água. Jesus pediu água
para ela. Ela ficou espantada porque os judeus não falavam com os samaritanos nem
um homem falava com uma mulher se ela estivesse sozinha.

Jesus, então, disse que, se ela soubesse quem estava falando com ela, pediria
água e se ela bebesse a água que Ele lhe desse, ela jamais voltaria a ter sede porque é
água da vida. Quem bebe da água do poço volta a ter sede, mas quem bebe da água da
vida jamais terá sede de novo. A mulher pediu: “Dá-me dessa água”.
Jesus continuou falando com a mulher samaritana e perguntou onde estava o
marido dela, porque ela estava sozinha no poço. Ela respondeu que não tinha marido,
e Jesus mostrou que sabia de toda a vida da mulher porque ela já havia tido cinco
maridos, e o homem com quem ela vivia não era marido dela. Jesus sabe de tudo o que
acontece na nossa vida, nada fica escondido dele.
A mulher samaritana percebeu que Jesus era diferente e disse que Ele era
profeta. Nesse momento, ela perguntou onde era o lugar correto para adorar a Deus,
se era em Jerusalém. Jesus ensinou que não há um lugar único para adorar a Deus,
pois Deus é Espírito, por isso nós devemos adorá-lo com nosso coração, com
sinceridade. A mulher disse que esperava pelo Messias porque Ele, quando viesse,
ensinaria tudo a respeito das coisas de Deus. Jesus respondeu que Ele é o Messias
prometido.
A mulher, então, deixou seu cântaro no Poço de Jacó e foi correndo para a
cidade dizer às pessoas que havia encontrado o Messias.
As pessoas da cidade vieram até Jesus, conversaram com Ele e creram nele. A
forma como a mulher samaritana falou do seu encontro com Jesus fez com que as
pessoas daquela cidade cressem nele.
Jesus sabe tudo o que fazemos, o certo e o errado. Ele quer que deixemos de
lado o pecado, que é errado, e vivamos próximo dele, obedecendo a tudo o que Ele
manda. Jesus é o Messias enviado por Deus, Ele é o Salvador. Nós precisamos crer nele.
O encontro da mulher samaritana com Jesus mudou a vida dela e mudou
também a vida das pessoas para quem ela falou a respeito de Jesus. Quando nós
decidimos colocar nossa fé em Jesus a vida muda completamente e daí para a frente
precisamos contar aos outros sobre o Salvador.
Beber da água da vida é crer, confiar completamente em Jesus. Desta forma,
nunca mais teremos necessidade de buscarmos em outro lugar ou em outra pessoa
algo que possa preencher nossa vida. Jesus é a água da vida!
Você quer entregar sua vida a Jesus hoje? Então, vamos orar dizendo isso
para Ele agora!

Observação dos fatos

1. Onde Jesus estava quando encontrou com a mulher samaritana e o que Jesus pediu
a ela? (v. 6 e 7)
2. O que acontecia com a pessoa que bebia da água do poço? (v. 13)
3. O que acontece com quem bebe da água que Jesus Cristo dá? (v. 14)
4. Depois da conversa com Jesus, o que fez a mulher samaritana? (vv. 28 e 29)

Interpretação dos fatos e aplicação
1. Na conversa com a mulher samaritana Jesus ofereceu água viva. Qual a
diferença entre a água do poço e a água viva oferecida por Jesus? (João 4.10 e 14)
Reflexão – A água do poço é parada, uma água que quando bebemos voltamos a ter
sede novamente. Jesus é a água viva, a água parecida com uma nascente, ou seja, água
que flui e não se acaba. É água limpa, pura, água que mata a sede. Esta é uma
linguagem figurada que nos ensina que Jesus satisfaz para sempre. É preciso beber da
água da vida para nunca mais termos sede, ou seja, é preciso confiar só em Jesus para
termos Vida Eterna.

Atividades
As lições são divididas entre alfabetizados e não alfabetizados.

Despedida
Arrume a sala com a ajuda das crianças. Faça uma breve oração final.
Despeça-se de cada criança com muito carinho.

