ROTEIRO DO
MENSAGEIRO DA PAZ - 3

A BÊNÇÃO DA
TRANSFORMAÇÃO
Boas-vindas
Agradeçam o tempo disponibilizado para estarem juntos, neste momento.

QUEBRA-GELO
PERGUNTE AO GRUPO: Quando você era adolescente ou jovem, seus pais o(a) proibiam de andar com alguma
pessoa? Quem? Por quê?
Hoje, vamos estudar uma passagem bíblica que não fala necessariamente da visita de Jesus a uma casa. É o encontro
de Jesus com uma pessoa e o resultado transformador e restaurador desse episódio.

LEITURA BÍBLICA
João 4 - Leia antes da reunião o texto sobre a Mulher Samaritana e conte a história durante a reunião com o máximo de
detalhes que você conseguir. Evite ler todo o texto com os participantes, pois se trata de uma grande passagem Bíblica.
Jesus não se deixava restringir pelos preconceitos criados e impostos pela sociedade (João 4.7-9), caso contrário, ele jamais
teria se dirigido àquela pessoa. Primeiro, porque era uma mulher e, naquele contexto, não era permitido a um homem conversar com uma mulher em público. Em segundo lugar, Jesus, sendo judeu, não deveria se aproximar de uma mulher samaritana,
quanto mais pedir-lhe um favor. JESUS NOS ACOLHE MESMO CONHECENDO NOSSAS INTENÇÕES.
João 4.10-12 - A maioria das pessoas não busca desenvolver com Deus uma relação de intimidade e quase nunca se preocupa com a eternidade. O mais comum é estarem interessadas na solução de problemas mais imediatos: desemprego, enfermidade, carência afetiva, falta de dinheiro etc. O que nós podemos aprender com essa passagem é que Deus, mesmo conhecendo nossas motivações humanas, não nos rejeita e sempre abre o caminho para que tenhamos um relacionamento íntimo e
eterno com ele. JESUS NOS OFERECE VIDA PLENA E ETERNA.

PERGUNTA: O QUE DEUS QUER FAZER EM NOSSAS VIDAS?
(João 4.13-14 – Diferença entre a expectativa da mulher e a de Deus)
• Preencher o vazio interior de nossa vida que nem dinheiro, nem trabalho, nem sexo, nem relacionamento, nem filhos,
nem casamento, nem amigos podem preencher;
• Permitir que ele nos conecte com a eternidade, pois tudo o que fazemos e vivemos tem consequências eternas que
não podem ser ignoradas;
• Permitir que essa água viva transborde por meio da nossa vida e faça a diferença naqueles que estão ao nosso
redor.

PERGUNTA: AQUELA MULHER VIU JESUS COMO UM HOMEM ESPECIAL,
MAS JESUS SE DECLAROU COMO O MESSIAS. COMO VOCÊ VÊ JESUS
E COMO ISSO AFETA O SEU RELACIONAMENTO COM ELE? (JOÃO 4.25-26)
Aquela mulher samaritana buscava a sua realização em relacionamentos amorosos, e não nos braços de Deus. Da mesma
forma, hoje há muitos que procuram sua realização no trabalho, no dinheiro, em vícios, em compulsões ou em várias coisas
que, ao final, não satisfazem. Nossa esperança em coisas ou pessoas tende a nos frustrar. Só Deus pode preencher as
nossas necessidades mais profundas.
Muitas pessoas, hoje, veem Jesus como um homem à frente do seu tempo, um sábio, um espírito evoluído, mas não como
o Filho de Deus, aquele que foi enviado para morrer em nosso lugar e nos ligar novamente a Deus. Porém, o próprio Cristo
se intitulou como o Messias, aquele que fora prometido para restaurar o ser humano. Diante dessa afirmação, podemos
pensar duas coisas: ou Jesus é o maior charlatão da história, um mentiroso; ou ele é o que diz ser, o Messias, o Filho de
Deus. Se concordarmos com esta alternativa, não temos o que fazer a não ser nos render em seus braços e à vontade dele
para nossa vida.
Encerre lendo João 4.28-29 e 39-42

CONCLUSÃO:
• Aquela mulher deixou o cântaro de lado, ou seja, a água já não era o mais importante para ela. Agora havia encontrado
alguém que marcou e transformou a sua vida. A prova disso é como seu testemunho atingiu tantas pessoas ao seu
redor. Quando temos um encontro com Cristo, não somente a nossa vida é impactada, mas também a de todos que

estão ao nosso redor.
• Jesus rompe a barreira do preconceito;
• Jesus sabe exatamente quem somos;
• Jesus conhece nossas motivações interiores;
• Jesus tem consciência de tudo o que aconteceu e acontece nos bastidores da nossa vida. Mesmo assim, nos acolhe
como somos e nos convida a deixarmos que ele reescreva a história da nossa vida por meio de uma relação íntima e
eterna com ele.

DEIXE JESUS REESCREVER A HISTÓRIA DA SUA VIDA!
POR FIM, VEJA SE HÁ ALGUM MOTIVO NOVO DE ORAÇÃO E ORE PELOS MOTIVOS QUE VOCÊ JÁ LISTOU AO LONGO
DESSAS SEMANAS.

