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SÉRIE: ENCONTROS COM JESUS – SEMANA 1  
SEGUNDA-FEIRA – JESUS E NICODEMOS: UM ENCONTRO INUSITADO 

 
 

Sejam bem-vindos à nossa série de meditações, baseadas no Evangelho de Jesus, 
narrado pelo     Evangelista João. 
 

No Evangelho original de Jesus, temos encontrado princípios de vida e discipulado 
para  aplicar e mudar nossas vidas e das pessoas com quem nos relacionamos, no 
dia a dia. 
 
Você já teve um encontro com Jesus? 
 
O Evangelho de Jesus é cheio de pessoas que se encontram com Ele. Temos em 
Jesus um Salvador relacional, que se encontrou com as pessoas e se tornaram frutos 
destes encontros.  O mundo também tem se encontrado com Ele e se reconciliado com 
Deus! 
 

“Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para  tornar grandes os pequenos.” 
Augusto Cury 

 
Hoje, vamos falar do encontro de Jesus com um líder religioso chamado Nicodemos. 
 
Quem foi este homem? Nicodemos foi um fariseu e era o principal entre os judeus, ou 
seja, era membro do Sinédrio. A palavra grega utilizada para descrever a posição de               
Nicodemos é archon, que significa “governador”, termo muito usado como uma 
espécie de título     para os integrantes do Sinédrio. Em algumas traduções, o termo 
também é traduzido como “líder    dos judeus”. 
 
A explicação por seu nome ser de origem grega se dá pelo fato de que, a partir do 
período dos governantes Macabeus (reino Judeu, no período helênico, interbíblico, em 
Israel), tornou-se comum  uma mistura de nomes gregos entre os hebreus. 
 
Nicodemos era um mestre em Israel, um estudante profissional, intérprete e doutor da 
Lei, ocupando uma posição muito proeminente. Para entendermos um pouco melhor 
a posição dele, precisamos ter uma noção básica do que era o Sinédrio. De forma 
resumida, o Sinédrio era um tipo de Corte Suprema dos judeus que se reunia em 
Jerusalém. No tempo de         Jesus, a jurisdição do Sinédrio era tanto civil quanto religiosa. 
 
Muito provavelmente, Nicodemos foi um homem de grandes posses (João 3:1,10; 
19:39). 
 
A menção mais conhecida sobre ele é a que descreve seu encontro com Jesus (João 
3:1- 21). Depois, Nicodemos é citado, novamente, em João 7:50-52, em que se mostra  
protestando contra os sacerdotes e fariseus que haviam tentado prender Jesus. 
 
Por último, Nicodemos é citado no episódio do sepultamento de Jesus, onde ele ajudou 

https://www.pensador.com/autor/augusto_cury/
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outro membro do Sinédrio, José de Arimatéia, na preparação do corpo (João 19:38-
42). O relato nos          diz que Nicodemos levou uma grande quantidade de especiarias, 
cerca de cem libras          em peso (mais ou menos trinta quilos) para a unção do corpo de 
Jesus. 
 
O encontro entre Nicodemos e Jesus foi muito especial: Jesus estava em Jerusalém, 
durante a Festa da Páscoa, e, muitas pessoas, ao verem os sinais que Ele fazia, 
creram no Seu nome, isto  é, aceitaram-no como um Mestre divino, apesar disso não 
implicar que tais pessoas possuíssem a  fé salvadora, de modo que compreendessem 
plenamente quem Jesus é (João 2:25). Esse entendimento fica claro na própria 
conversa entre Jesus e Nicodemos. 
 
Nicodemos era uma dessas pessoas que ficaram maravilhadas com as obras que 
Jesus realizava, e, então, encontrou-se com Ele, à noite. A interpretação mais 
conhecida é a de que Nicodemos teve medo de se expor, escolhendo a noite como 
uma forma mais discreta para o encontro. 
 
Para você se encontrar com JESUS e nascer de novo: 
 
SUPERE SUAS BARREIRAS PESSOAIS: 
 

“Ele veio a Jesus, à noite” (João 3:2a). 
 
“De noite” - Isso são horas de alguém procurar para ser discipulado? 
 
-Nicodemos era rico; 
-Nicodemos era religioso; 
-Nicodemos era importante; 
-Nicodemos era influente! 
 
Ele superou medo, preconceito, tradição e religiosidade! 
 
Quais são suas barreiras? As mesmas de Nicodemos? Ou outras? Quais? 
 
Dúvidas? Opiniões de terceiros? Traumas? Medos? 

 
Para você se encontrar com JESUS e nascer de novo: 
 
SEJA UMA PESSOA SIMPLES:  
 

“Ninguém pode ver o Reino de Deus, se não nascer de novo” (João 3:3). 
 
Se for o Evangelho de Jesus é simples!  Seja normal, seja original e seja você! 
Um cristão não precisa ser uma pessoa esquisita e extravagante diante da sua 
cultura local. 
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Jesus não pregou Teologia, Ele nos ensinou sobre o Reino! 
 
Quanto menos simples formos na entrega das respostas, menos efetivos seremos. 
 

JESUS É SIMPLES! 
 
Religião complica: Jesus satisfaz! 
 
Para você se encontrar com JESUS e nascer de novo: 
 
ENTRE NA DIMENSÃO DO ESPÍRITO:  
 

“Perguntou Nicodemos: ‘Como alguém pode nascer, sendo velho? É claro que não 
pode entrar  pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer!’ Respondeu Jesus: 
‘Digo-lhe a verdade: Ninguém pode entrar no Reino de Deus, se não nascer da água 

e do Espírito’” (João 3: 4, 5). 
 
“O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é espírito” (João 3:6). 

 
O encontro com Jesus lhe levará a um outro nível. 

 
“Alexandre, César, Carlos Magno e eu mesmo fundamos impérios, mas à base de 

que firmamos as criações do nosso gênio? À base da força. Só Jesus Cristo fundou 
seu reino à base do amor, e  até hoje milhões de homens morreriam por ele.” 

Napoleão Bonaparte 
 
Conclusão. 
 

Finalize esse dia de meditação falando com o Pai. Que você supere suas barreiras e 
se lance em   uma vida de total entrega a Deus. Amanhã, veremos mais alguns fatores 
que levarão você para mais perto de Jesus. Até amanhã! 
 
 

SÉRIE: ENCONTROS COM JESUS – SEMANA 1 
TERÇA-FEIRA – DE FARISEU A DISCÍPULO 

 
Para você se encontrar com JESUS e nascer de novo: 
 

RENUNCIE A RELIGIOSIDADE E A SUPERFICIALIDADE: 
 

“Disse Jesus: ‘Você é mestre em Israel e não entende essas coisas?” (João 3:10). 
 
Que pena, disse Jesus! 
 
Nicodemos, você é tão religioso, estudou tanto, é mestre, mas ainda não sabe o 
básico, o     essencial e, ao mesmo tempo, o mais profundo. 
 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/3/6%2B%2B
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Para você se encontrar com JESUS e nascer de novo: 
 

ENTENDA O PROPÓSITO DA VINDA DE JESUS: 
 

“Para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o 
mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas 

tenha a vida eterna” (João 3: 15b, 16). 
 
Veja que, ao discipular de forma pessoal, Jesus declarou uma das partes mais 
citadas de toda a  Bíblia: 
o famoso João 3:16 foi dito para uma só pessoa: Um homem buscando a Deus.  Fale 
sempre a verdade, de forma direta, amorosa e real. 
 
Para você se encontrar com JESUS e nascer de novo: 
 

CREIA NO EVANGELHO QUE TRAZ SALVAÇÃO E NÃO CONDENAÇÃO! 
 
“Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que 

este fosse salvo por meio dele” (João 3:17). 
 
Seja você uma igreja sem condenação, mas, sim, de Evangelho! 
 
Somos agentes de reconciliação, somos pregadores de esperança e não do medo, 
somos o povo  da inclusão e não da exclusão! 
 
Algumas pessoas não conseguem confiar na igreja pois são tão julgadas ali! Temos 
que mudar  isso. 
 
Nossa cultura ama expor pessoas e a igreja acabou entrando nesta onda maligna, mas 
a igreja  precisa ser um lugar de abrigo, de acolhimento e de refúgio. 
 
“Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer 

no nome      do Filho Unigênito de Deus” (João 3:18). 
 
Quem condena é a incredulidade e não a fé, a igreja ou as pessoas e, muito menos, 
Jesus! 

 

JESUS É O RECONCILIADOR DO MUNDO! 
 
Para você se encontrar com JESUS e nascer de novo: 
 

CREIA NA ESPERANÇA DA VIDA ETERNA: 
 
“Quem crê no Filho tem a vida eterna; já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a 

ira de Deus permanece sobre ele” (João 3:36). 
 
A mensagem de Jesus, antes de falar do juízo, fala da esperança e das boas novas do 
Reino. 
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“Quem tem o Filho, tem a vida” (1 João 5:12). 
 
Em dias de morte, reafirme, sempre, que quem tem Jesus tem tudo! Seja você como 
Jesus! 
 

JESUS SEMPRE TEVE ESPERANÇA! 
 
A esperança que você precisa e busca está em Jesus! 
 
CONCLUSÃO: 
 
Os cristãos precisam crer, viver e aplicar o Evangelho, sem medo! 
 
Medo é o pecado mais socialmente aceito na igreja e que mais mantém pessoas  
presas, e, a religião trabalha sob o medo. 
 

A igreja precisa ser um lugar onde as pessoas podem ser honestas e reais!  
 

 A igreja precisa ser um lugar de refúgio, de ser e de PERTENCER.  
 

Nicodemos foi aceito e recebido e se tornou um discípulo. 
 

Jesus respondeu suas perguntas e o serviu e Nicodemos serviu a Cristo em Seu     
sepultamento. 
 

As pessoas estão buscando lugares de confiança. 
 
Jesus mostrou ser confiável para Nicodemos e, em nenhum momento, Jesus o expôs, 
mas  guardou seus segredos pessoais! 
 
Jesus não julgou Nicodemos: Ele o acolheu! 
 
Todas as pessoas que se encontram com Jesus foram amadas, acolhidas e puderam 
tomar    decisões e fazer escolhas reais. 
 
Amanhã, veremos um outro encontro fantástico: Jesus e a mulher Samaritana. Você 
não    pode perder! 
 

SÉRIE: ENCONTROS COM JESUS – SEMANA 1 
QUARTA-FEIRA – JESUS E A MULHER SAMARITANA 

 
O ENCONTRO COM A ÁGUA VIVA  (Leia João 4:1-30) 

 

Disse Jesus: “Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão      rios de 
água viva” (João 7:38). 

 

Em um episódio da vida de Jesus, logo no início do seu ministério público, registrado, 
uma única   vez, pelo evangelista João, irmão do Senhor, encontramos a essência deste 
Evangelho original,   real e verdadeiro. 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/7/38%2B
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O texto do Evangelho que ficou conhecido, não como “Jesus no poço”, mas como o 
texto da “Mulher Samaritana”, em João 4:1-30. 
 
Pense em Jesus: 
 

-Andando em território samaritano (remanescentes ou vindos do exílio babilônico); 
-Conversando com uma samaritana; 
-Conversando com uma mulher de baixa moral na sociedade; 
-Conversando com uma mulher; 
-Dialogando, profundamente, com uma mulher sobre valores e princípios do Reino! 
 
Nos primeiros 5 versos, encontramos o contexto desta história magnífica: 
 
“Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do 

que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando 
o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-

lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, 
chamada Sicar, perto das terras que Jacó     dera a seu filho José” (João 4: 1 – 5). 

 
O ENCONTRO COM A ÁGUA VIVA... 
 

CHEGA ONDE A RELIGIOSIDADE NÃO ALCANÇA: 
 
“Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto 

se deu por volta do meio-dia” (João 4:6). 
 

Jesus estava na Judeia e precisava retornar para a Galileia. Passar por Samaria não 
era o único   caminho que Ele poderia tomar para descer até Jericó e seguir pelo vale 
do Jordão, mas Ele encurtou o caminho e passou pela região de Samaria (atual 
Cisjordânia), creio que intencionalmente, pois Ele estava desejando deixar uma grande 
lição de vida e de   discipulado para seus discípulos, com este episódio maravilhoso. 
 
Jesus, mesmo sendo judeu, decidiu passar por Samaria, e mais, decidiu ir até o poço 
onde havia     samaritanos. 
 
Ele poderia pegar outro caminho, mas preferiu o caminho do encontro, do seu 
Evangelho e  pregar aos religiosos! 
 
O ENCONTRO COM A ÁGUA VIVA... 
 

CONTEMPLA O DIVINO EM BUSCA DO PECADOR:  
 
“Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de 

água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida” (João 4:7,8). 
 
Aquela mulher estava completamente fechada para qualquer coisa vinda de um 
homem e, mais ainda, de um judeu. Jesus sabia muito bem disto. Se Ele chegasse 
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“ensinando”, dando um sermão, de  imediato ela iria se fechar, ainda mais. 
 
No entanto, Ele chegou humilde, apenas pedindo e valorizando o que ela tinha em 
mãos, dando-lhe a “sensação” de controle. Ela tinha o domínio da região, o poço, o 
cântaro, o balde e a água e Jesus não tinha nada, somente sede. 
 
Imagine Jesus pedindo. “Disse-lhe Jesus: ‘Dê-me um pouco de água.’" – O pedido de 
Jesus dá  àquela mulher a sensação de controle e poder e traz estima para sua vida, o 
que Ele sabia que ela tinha perdido há muito tempo. 
 
Ele fez a ponte correta. Demonstrou àquela mulher duas coisas que os judeus não 
tinham:  humildade e humanidade. 
 
O ENCONTRO COM A ÁGUA VIVA... 
 
VALORIZA E HONRA TODAS AS PESSOAS: 
 

“A mulher samaritana lhe perguntou: Como o senhor, sendo judeu, pede a mim, 
uma  samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os 

samaritanos” (João 4:9). 
 
Precisamos atentar que a maior rejeição, em nossos dias, é mais aos evangélicos do 
que ao    Evangelho. 
 
Como assim? Como você fala comigo e me dá atenção?   
Em outras palavras: Por que você está me enxergando? 
Como você faz diferente dos outros? Crente não faz isto ou aquilo! Mas você faz? 
 
Encerre esse dia orando, falando com Deus com sinceridade. Sonde seu coração, veja 
se aí dentro há a humildade e a humanidade que houve em Jesus, nesse encontro. 
Creio que temos muito  a aprender nesse episódio. Até amanhã! 
 

SÉRIE: ENCONTROS COM JESUS – SEMANA 1 
QUINTA-FEIRA – JESUS, A FONTE DE VIDA ETERNA 

 
 

O ENCONTRO COM A ÁGUA VIVA... 
 

GERA CONEXÃO E DIÁLOGO COM TODOS: 
 
“Jesus lhe respondeu: ‘Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo 
água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva’. Disse a mulher: ‘O senhor 

não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água 
viva?’” (João 4:10,11). 

 

Depois de empoderá-la, veja só, Jesus já está conversando coisas profundas com 
aquela mulher. 
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O Evangelho é belo, inteligente e atrativo, por isso, eleva, dignifica e transforma. Ele 
não é    arrogante, apelativo ou pequeno. 
Jesus chegou humildemente pedindo, agora, ela que lhe pede algo. 
Jesus virou completamente a história com a Sua vida, voz, mansidão, doçura e 
sabedoria. Sua    humanidade e humildade foram maiores que Sua religião. 
 
Ele muda e diz: "se você tivesse conhecido..."  Na verdade, quem tem sede é ela!      O 
poço machucava a identidade daquela mulher, naquele lugar, sozinha. 
O povo falava que ela era sozinha e excluída. 
 
Ela precisava ir pegar água numa hora em que ninguém estava no poço.  Jesus se 
encontra com uma mulher ferida e traz para ela a dignidade. 
O que adianta você ganhar em argumentos e perder pessoas? 
 
Certa vez, alguém disse: “A vida é como eco, devolve o que você manda para ela”. 
 
Jesus ministra fundo na alma daquela mulher. 
 
Ele não deseja dar somente um pouco de água, mas quer dar uma fonte de vida 
eterna!    Jesus quer dar um futuro de fartura e abundância! 
 
O ENCONTRO COM A ÁGUA VIVA... 
 

APRESENTA PROPOSTAS REAIS DE MUDANÇA DE VIDA:  
 

“’Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele 
mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado?’ Jesus respondeu: ‘Quem beber 

desta água terá sede    outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais 
terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a 

jorrar para a vida eterna’” (João 4:12-14). 
 

Tudo o que aquela mulher não queria era voltar naquele poço que era o lugar da sua 
humilhação. Veja a hora em que ela foi: quando estava vazio e na hora mais quente 
do dia, porque se   fosse pela manhã, ou no fim da tarde, estaria cheio de outras 
mulheres que falavam mal e faziam intrigas sobre sua vida. 
 
“Veja lá quem está vindo”, aquelazinha que está vivendo com o quinto homem...  
 
O poço era o lugar da humilhação. 
 
Veja o interesse dela: “A mulher lhe disse: ‘Senhor, dê-me dessa água, para que eu 
não tenha   mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água’”(João 4:15). 
 
A fala dessa mulher revela sua dor, sua tristeza, seus traumas e abusos sofridos, 
pois fora deixada por  tantos homens. 
 
O ENCONTRO COM A ÁGUA VIVA... 
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CONFRONTA EM AMOR SEM ACUSAR OU JULGAR NINGUÉM: 
 

“Ele lhe disse: ‘Vá, chame o seu marido e volte’. ‘Não tenho marido’, respondeu ela. 
Disse-lhe Jesus: ‘Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que 
você já teve cinco; e  o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você 

acabou de dizer é verdade’. Disse     a mulher: ‘Senhor, vejo que é profeta’”  
(João 4:16-19). 

 
Jesus disse: “Vá, chame o seu marido”. Pense como ela se sentiu... 
 
Você acha que Jesus já não sabia quando mandou a mulher chamar seu marido? 
Naquele  momento, Ele a confrontou em amor e graça e Se colocou em seu lugar. 
 
O ENCONTRO COM A ÁGUA VIVA... 
 

FOCA NA ESSÊNCIA DA ADORAÇÃO E NÃO NO RITUAL LITÚRGICO: 
 

“’Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que 
Jerusalém é o lugar onde se deve adorar’. Jesus declarou: ‘Creia em mim, mulher: 
está próxima a hora em que    vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em 

Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem; nós adoramos o que 
conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e 
de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão    o Pai em espírito e 

em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura’” (João 4:20-23). 
 

Veja que coisa linda: Jesus falou, inicialmente, de água e marido, porém, agora, está 
falando de adoração e salvação. Neste momento, a mulher está completamente focada 
Nele. Só em Jesus. 
 
“Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em 

verdade” (João 4:24). 
 
Jesus, agora, fala ao coração e a tira do pátio da religiosidade! Não é Samaria, nem    
Jerusalém, mas é onde você estiver, em Espírito e em verdade! 
 
Adoração não é dogma, estilo e ritmo, mas é Espírito Santo e Verdade.   
 

Uau! Quanto poder libertador nestas palavras poderosas de Jesus. 
 

Quanta divisão por causa de gosto e preferências, estilos e tradições humanas. Coisas 
ligadas  aos homens e não a Jesus e Seu Evangelho. 
Jesus ensina para aquela mulher que não tem a ver com local, Jerusalém ou 
Samaria, mas tem  a ver com uma Pessoa! 
 

Tem a ver com Ele! A salvação vem dos judeus, entretanto, não é só para os judeus 
e, sim, para todos,  inclusive para os samaritanos. 
 

Não tem a ver com monte ou templo, mas tem a ver com vida. 
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Inclusive, por exemplo, se você não gostou do louvor, não tem problema: não era 
para você, mas para Deus! 
 

 
SÉRIE: ENCONTROS COM JESUS – SEMANA 1 
SEXTA-FEIRA – O IMPACTO DO EVANGELHO 

 
O ENCONTRO COM A ÁGUA VIVA... 
 

APRESENTA O REDENTOR DE FORMA PESSOAL E RELACIONAL: 
 

“Disse a mulher: ‘Eu sei que o Messias (chamado Cristo) está para vir. Quando ele 
vier, explicará tudo para nós’. Então Jesus declarou: ‘Eu sou o Messias! Eu, que estou 

falando com você’” (João 4:25, 26). 
 
O Salvador do mundo está com você. Ele não vive longe, cheio de barreiras ou num 
templo religioso. Ele é Deus Emanuel e está com você! Só o Evangelho vivo traz o Rei 
da Glória, como Deus menino, adolescente, jovem, humano, perto, amigo e presente, 
que conhece sua dor e seus  problemas. 
 
Ele sabe o que é ser marginalizado, ridicularizado, injustiçado e perseguido, contudo, 
mesmo assim  , ensina sobre amor, perdão e doação. Jesus é pessoal e Seu Evangelho 
também. 
 

O ENCONTRO COM A ÁGUA VIVA... 
 

CAUSA IMPACTO E TRANSFORMA ONDE CHEGA: 
 

“Naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo 
conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: ‘Que queres saber?’ ou: ‘Por 

que estás conversando com ela?’” (João 4:27). 
 
Todos os discípulos ficaram impactados com a decisão de Jesus.  
 

Quando o Evangelho é praticado espere por impacto e mudanças. 
 

O Evangelho quebra paradigmas, barreiras, métodos e estilos, pode não ser nada 
previsível, mas  remove o medo e estabelece a paz e a confiança. 
 

O Evangelho é espiritual, livre e dinâmico. 
 

O ENCONTRO COM A ÁGUA VIVA... 
 

MUDA AS NOSSAS PRIORIDADES DE VIDA:  
 

“Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: ‘Venham 
ver um  homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo?’ 

Então saíram da  cidade e foram para onde ele estava” (João 4:28-30). 
Gente!! Imaginem a cena... Ela voltando à cidade e dizendo que encontrou um 
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"homem". 
As más línguas do povo e dos religiosos dizendo: “O sexto? Que novidade...”  
 

Jesus muda tudo mesmo. 
 

v. 28 - Ela deixa o cântaro, porque encontrou uma água, uma fonte abundante, que 
não poderia  caber no seu velho cântaro! 
 

Imagine aquela mulher voltando daquele poço! Lugar que ela não gostava de ir, mas 
que agora  vai  com prazer, porque ir até o poço não era mais um problema. O seu 
interior estava curado! 
 

Imagine ela levando suas novas amigas àquele lugar e dizendo: “Um dia, eu estava 
ali, veio  Jesus e me pediu um pouco de água para beber”. 
 

O lugar que antes era de dor, tristeza e lamento, agora é um lugar de adoração, 
testemunho e     gratidão! 
 

Assim, torna-se sua vida quando você encontra a Pessoa que traz sentido. 
 
Seu problema não é a casa, a cidade, os familiares ou o que você não tem. O seu 
problema é  que você não está recebendo o vivo Evangelho de Jesus, que mata a sede 
e traz uma fonte abundante para dentro de você. 
 
 

CONCLUSÃO: 
 

Não está na hora de você também deixar o seu cântaro e rever sua vida e suas 
prioridades? 
 
Disse Jesus: “Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha 
causa a encontrará” (Mateus 10:39). 
 
Quais decisões você precisar fazer depois dessa semana de meditação? Seja 
sincero com Deus,  abra seu coração e decida. 
 
Não perca semana que vem, pois, iremos aprender mais alguns encontros de Jesus 
e os impactos na   vida de quem O encontra. 
 
Tenha um abençoado final de semana! 


