
EU SOU Tudo o Que Você Precisa 

Lição 1: EU SOU o Messias (a fonte de água viva) 

 

ABERTURA: 

A. Você sente que seu passado o incomoda? Fale mais sobre isso.  
B. Alguém já lhe fez uma pergunta que o deixou desconcertado?  
C. Você já se sentiu como se nada matasse sua sede? Comente. 
 

PROPÓSITO: Jesus é a fonte de água viva. Quem dele beber, nunca mais 
terá sede. Jesus nos conhece, se importa conosco e deseja nos 
restaurar. Para isso precisamos saber quem Ele realmente é. 

    

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: João 4.4-30 

A. Por que Jesus escolheu falar com uma mulher samaritana?       
(v. 7-9) 

B. Que tipo de água especial era essa que Jesus falava? (v. 10-11, 
13-14) 

C. Jesus conhece o íntimo do nosso coração. Como isso pode nos 
ajudar? (v. 15-18) 

D. Que tipo de mudanças precisamos fazer para nos aproximarmos 
de Deus? (v. 23-24) 

E. Que atitudes têm nos impedido de enxergar Jesus? 
1.  Preconceitos         2.   Tradições 
3. Religiosidade      4.   Relacionamentos 
5. Pecado  6.   Diversão 

             7.    Trabalho 
F. Qual a atitude da mulher ao saber quem Jesus era realmente? 

Qual deve ser a nossa atitude? (v. 28-30) 
 

PONTO:  

Você tem sede? Beba da água viva que só Jesus pode dar! Faça 
como a mulher samaritana. Deixe seu cântaro (v.28), conheça quem 
Jesus é realmente e seja um instrumento para trazer outros à 
verdadeira fonte.  

 Jesus é o messias, o salvador, a fonte de vida eterna. 
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