Leiam a história completa em João 4:4
Por que você, sendo
judeu, pede a mim,
uma samaritana, para
pegar água?

Se soubesse
quem Eu sou,
me pediria para
lhe dar água
viva!

Quando estava passando pela
região da Samaria, Jesus parou
para descansar junto a um poço
que havia sido construído séculos
antes por Jacó. Era o meio do
dia, quando a maior parte das
pessoas estava em casa, contudo
tinha uma mulher pegando água.
Quando lhe pediu para tirar um
pouco de água para beber, esta
ficou surpresa, pois o povo judeu
não falava com os samaritanos.

Exemplos de Fe’ do
Novo Testamento:

A Mulher de
Samaria

Quando bebe a água
do poço, você tem
sede de novo, mas se
beber a água que Eu
dou, nunca mais terá
sede.
Então dê-me
dessa água, para
não ter que
continuar vindo
aqui.

Os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito
e em verdade.
uando o
Messias vier, Ele
explicará tudo
isso para nós.

A mulher, suspeitando
que Jesus era
profeta, explicou
que os samaritanos
adoravam Deus na
montanha, mas os
judeus adoravam em
Jerusalém.
Jesus respondeu que
o tempo viria em que
as pessoas poderiam
adorá-lO em qualquer
lugar.

Estou
aqui!

A mulher correu para a cidade e contou a
todos que encontrava que ela havia visto o
Cristo. As pessoas ficaram muito entusiasmadas
ao ouvir isso e correram para conhecer Jesus.

Essa mulher samaritana
manifestou grande
fé em Jesus e foi
uma testemunha
maravilhosa, ajudando
muitas pessoas a
saberem que Ele era
o Salvador!
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