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Série: JESUS E VOCÊ  UM RELACIONAMENTO SEM SEGREDOS

Introdução

A sociedade atual, talvez pelo pouco tempo que sobra a todos em meio ao corre-corre imposto na 

luta pela sobrevivência, se caracteriza pela superficialidade dos relacionamentos pessoais. Será 

este um comportamento deste tempo de hoje?

A bíblia nos traz experiências narradas que ilustram de forma clara que o ser humano sempre 

preserva seus segredos pessoais (medos, inseguranças, dúvidas existenciais, etc.) de forma a 

afastar cobranças e sustos em sua rotina social. Inconscientemente, ele tenta preservar a 

tranqüilidade externa como forma de esconder, principalmente de si mesmo, aquilo que lhe tira o 

sossego interno.

O criador sabe que o afastamento que o pecado causou em seu relacionamento com o homem, 

também afastou o ser humano de si mesmo e, conseqüentemente, do seu próximo. 

Com toda a sabedoria do céu, não é à toa que Jesus resume todos os mandamentos divinos em dois:
“Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com 

todas as forças. [...] Ame os outros como você ama a você mesmo”. (Mc 12.30-31)

A retomada do equilíbrio de vida para o qual o Senhor Deus nos criou inclui o modelo diferencial de 

relacionamento: intimidade com a verdade.
“Então disse Jesus aos que creram nele: Se vocês continuarem a obedecer aos meus 

ensinamentos, serão de fato, meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará.” 

(Jo 8.31-32)

Texto básico: João 4.5-30

Encontro 1. A essência do primeiro contato de Jesus (v. 5-10)

Ø Acontece em tempo inesperado pra gente, no tempo exato pra Deus.
A mulher cumpria sua rotina quando fica frente-a-frente com Jesus. 
§ Como você se imagina reagindo se Jesus o abordar em seu dia-a-dia?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Ø É simples em seus questionamentos diretos. 
Jesus não pediu à samaritana nada que estivesse fora de seu alcance.  
§ O que Jesus tem lhe pedido?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________



 
Ø Costuma provocar desculpas humanas.
A mulher usou seu contexto cultural como argumento para adiar fazer 
algo que estava ao seu alcance.  
§ Fazer o que Deus tem pedido a você está além de suas forças, 

habilidades, talentos, dons ou... disponibilidade?

______________________________________________________

Ø Requer decisão pronta diante de escolhas eternas.
Jesus alerta à samaritana as conseqüências eternas de sua escolha.
§ Você tem pensado sobre os ganhos e perdas eternas que estão em jogo ao responder a 

Deus?                (    ) SIM (    ) NÃO
o Por quê?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Encontro 2 . O papo confrontador do Mestre (v. 11-16)

Ø Ignora pré-conceitos humanos e não aceita provocações. 
A mulher tenta mudar o foco da conversa, provocando o Mestre com histórias de seu povo. 

“Será que o senhor é mais importante do que Jacó?”
§ Suas crenças e valores podem estar impedindo você de dar total atenção ao que Deus 

está a lhe falar?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Ø Confronta dissimulações e omissões humanas.
Parece que a mulher samaritana se manteve cortês e superficial no interesse de que Jesus não 

prolongasse a conversa, evitando maior relacionamento. Ela acata a oferta do Mestre, pela qual 

passaria a não precisar mais buscar água no poço e... mais nada! Nada de compromissos 

mútuos, nada de intimidades e cobranças mútuas, nada de proximidade excessiva, nada de 

mais nada...
Jesus capta sua intenção, sua pretensão, e parte para curar a dor, mágoa, vivência, que deu 

origem a este modo de conviver socialmente que a samaritana adotou, consciente ou 

inconscientemente. 
Jesus surpreende a mulher com um pedido enfático e inesperado e, aparentemente, sem 

contexto algum: “Vá chamar o seu marido e volte aqui!”.
§ Você já viveu momentos assim diante de Deus?   (    ) SIM (    ) NÃO

§ Deus já o(a) surpreendeu colocando-o(a) diante de seu jeito de agir, de forma a fazê-

lo(a) confrontar com suas experiências emocionais de vida?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________



 Encontro 3. Assumindo a própria necessidade de aceitação (v. 17-19)

Ø Confessam-se as maiores carências.
A primeira reação da samaritana diante da confrontação do Mestre foi a 
irritação, talvez a raiva mesmo. Diante de uma confrontação inesperada 
gera o desconforto da exposição; se feita por alguém não íntimo, pode ser 
sutilmente ignorada ou rispidamente refutada.

§ Você já se viu irritado(a) diante de alguma confrontação de Deus? 
 (    ) SIM     (    ) NÃO o Por quê?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

§ Já teve de vivenciar alguma mudança de atitude ou comportamento por causa disso?
(    ) SIM (    ) NÃO o Por quê?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Ø Fica-se liberto(a) para ver o que não se podia  a si mesmo e aos outros.
Chama a atenção no texto a fala de Jesus: “Sim, você falou a verdade.” Parece que não era um 

padrão normal da samaritana admitir suas verdades pessoais em público, sua “máscara social” 
era defendida apesar de quaisquer críticas.
§ É difícil para você admitir suas verdades íntimas, boas e ruins?

(    ) SIM (    ) NÃO o Por quê?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

§ Um grupo de amigos íntimos costuma ser um ambiente em que cada um se sente aceito 
por quem é e não pelo que representa, tem ou faz. Num grupo desse, há liberdade para se 
compartilhar as próprias dificuldades pessoais e relacionais. Você já teve este tipo de 
vivência? 

(    ) SIM (    ) NÃO o Por quê?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Ø Encontra-se a verdade que liberta.
A resposta da mulher foi uma descoberta pessoal: “Agora eu sei que o senhor é um profeta!”. 

Só um profeta, na sua ótica pessoal, a conheceria tão bem e não a repeliria na mesma hora. Ela, 
que se achava não aceitável socialmente em suas verdades e essência pessoal, descobre que 
um profeta de Deus a aceita incondicionalmente.

Para alguns, um grupo igual ao citado acima é idealização, irrealidade no contexto presente; 
para a família de Deus não. É possível conviver com Deus e entre irmãos na verdade.
§ Você está aberto a conhecer esta realidade? 

(    ) SIM (    ) NÃO o Por quê?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________



 Encontro 4. Acreditando na real proposta cristã (v. 21-30)

Ø A intimidade com Deus se torna essencial à vida.
Diante da sua aceitação incondicional por Jesus, a mulher entra numa 

conversa sobre assuntos espirituais, que nem eram discutidos com mulheres 

na sociedade a que pertenciam.
Ainda nos dias atuais, evitamos assuntos espirituais. Alguns adquirem 

crenças básicas e conhecimentos mínimos como se lhes bastassem. Não! Um encontro pessoal 

com Jesus Cristo é o início da busca de um relacionamento íntimo com o Pai, sob a orientação do 

Espírito Santo frente a sua Palavra.

§ Como tem sido seu cotidiano cristão?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Ø As questões eternas tornam-se prioridades vitais.
Você consegue imaginar a mudança no olhar e postura da samaritana enquanto a conversa 

com Jesus se desenrola conforme narrada nos versículos 17 a 26? Uma mudança radical em seu 

interior ocorreu, a ponto de fazê-la partir para uma ação imediata, descrita nos versículos 

seguintes.

Paulo, o apóstolo, alerta os cristãos em dois textos bíblicos:

“Que mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês! Ensinem 

e instruam uns aos outros com toda sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções 

espirituais; louvem a Deus, com gratidão no coração. E tudo o que vocês fizerem ou 

disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus, o Pai.” 

(Cl 3.16-17)

§ Como você entende estes conselhos de Paulo? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

§ Hoje em dia é possível viver dessa forma?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, 

mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus; por isso aproveitem bem 

todas as oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo, mas 

procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a 

bebida levará vocês à desgraça; mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos 

outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem, de todo o coração, hinos e 

salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as 

coisas a Deus, o Pai.” (Ef. 5.15-20)



 § Você tem observado tais hábitos em sua vida cotidiana? 

(    ) SIM (    ) NÃO o Por quê?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Ø Cristo passa a ser seu melhor assunto.

A samaritana que já tinha aberto mão de sua tão defendida máscara social, larga também seu 

objeto de uso cotidiano mais precioso, seu pote. Ela podia ter pensado mais em seu futuro, 

afinal ela teria de continuar a pegar água no poço para lutar por sua sobrevivência. 

Quando nascemos de novo nossas prioridades de vida mudam! Vitalmente estamos ocupados 

em pensar na preservação de vida espiritual própria e de todos os que pudermos contatar. 

A mulher largou com Jesus o objeto símbolo (pote) da preservação de sua vida material. Diz 

um cântico conhecido: “Vou cuidar das coisas que pertencem a Deus, pois certo estou que Ele 

das minhas coisas cuidará.” Repare bem: não está se referindo à preguiça ou descaso.

§ Como você analisa o comportamento da samaritana nesse aspecto?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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