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Jesus e seus discípulos estavam viajando e
passaram pela região da Samaria. Eles chegaram
a uma cidade chamada Sicar.

Em Sicar, havia um poço de onde as pessoas tiravam
água para beber. Jacó, o pai dos israelitas, tinha
construído este poço há muito tempo atrás.
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Era meio-dia; o sol devia estava forte e o clima,
quente. Cansado, Jesus sentou-se ao lado do poço,
enquanto os discípulos foram até a cidade para
comprar comida.

Jesus ficou
sozinho, mas
não por muito
tempo. Uma
mulher que
morava em
Sicar veio
buscar água.
"Por favor, me
dê um pouco
de água" pediu Jesus.

3
A mulher ficou
espantada e
disse: "O senhor
é judeu, e eu sou
samaritana.
Então como é
que o senhor me
pede água?"
Naquela época,
os judeus e os
samaritanos não
se falavam.
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A mulher deve ter
ficado ainda mais
espantada quando
Jesus falou: "Se
você soubesse o que
Deus pode dar e
quem é que está lhe
pedindo água, você
pediria, e ele lhe
daria a água da
vida."
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Como é que
vai conseguir
essa água da
vida? Nosso
antepassado
Jacó nos deu
este poço. Será
que o senhor é
mais importante
do que Jacó?"

A mulher
respondeu:
"O senhor
não tem
balde para
tirar água,
e o poço é
fundo.
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Então Jesus
disse: "Quem
beber desta água
terá sede de
novo, mas aquele
que beber da
água que eu lhe
der nunca mais
terá sede.
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Jesus pediu para a mulher chamar o marido dela.
"Eu não tenho marido" - respondeu a mulher. E
Jesus falou: "Você está certa ao dizer que não tem
marido, pois já teve cinco, e este que você tem
agora não é, de fato, seu marido."
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"Eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir" disse a mulher. "Pois eu, que estou falando com
você, sou o Messias" - respondeu Jesus. Naquele
momento, os discípulos chegaram. A mulher deixou
o seu pote ali e voltou para a cidade.
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Porque a água que
eu lhe der se
tornará nele uma
fonte de água que
dará vida eterna."
Então a mulher
pediu: "Por favor,
me dê dessa água!"
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A mulher reconheceu que Jesus era um profeta.
Ela perguntou onde ficava o lugar certo para adorar
a Deus: se era em Jerusalém ou em Samaria. Jesus
respondeu que os verdadeiros adoradores adoram
em espírito e verdade.
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Lá ela
disse a todas
as pessoas:
"Venham ver
o homem que
disse tudo o que
eu tenho feito.
Será que ele é o
Messias?" As
pessoas saíram
da cidade para
ver Jesus.
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Mas Jesus respondeu: "A minha comida é
fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o
trabalho que ele me deu para fazer." Seu trabalho
era trazer pessoas
para Deus.

Enquanto isso, os discípulos queriam que Jesus
comesse alguma coisa.
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Muitos
samaritanos
acreditaram
e confiaram
em Jesus por
causa das
palavras da
mulher. Eles
convidaram
Jesus para
ficar com eles
e Jesus ficou
ali por dois
dias.
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Muitos outros
acreditaram
por causa das
palavras do
próprio Jesus.
Eles disseram:
"... nós cremos
porque nós
mesmos o
ouvimos falar.
E sabemos que
ele é, de fato,
o Salvador
do mundo."
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A MULHER QUE ESTAVA PERTO DO POÇO
Esta história da Palavra de Deus, a Bíblia,
se encontra em
João 4
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"A explicação da tua palavra traz luz."
Salmo 119.130

/HLDD%tEOLDHIDOHFRP'HXVWRGRVRVGLDV

