Capítulo 9: A Mulher no Poço
Lição de Áudio do Novo Testamento no.27

Objetivo: Observar a ministração de Jesus registrada no Evangelho de João e entender
melhor o novo nascimento.
“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.” . . . “Deus é espírito, e é necessário que os seus
adoradores o adorem em espírito e em verdade.”
—João 4:13-14, 24
Em João 4 vemos outro exemplo de uma pesoa que nasceu de novo ao responder para Jesus
come deveria. Jesus encontra uma mulher samaritana num poço e lhe ofereceu o tipo de água
que saciaria sua sede para sempre, a água da Sua Verdade e da Sua vida. Esse mulher não só
aceitou a oferta de Jesus, como se tornou uma fonte da qual outras pessoas puderam beber. Em
outras palavras, ela nasceu de novo e mostrou aos moradores da sua vila como receber vida
eterna ao ir até Jesus.
No próximo capítulo, Jesus curou um homem no sábado e disse ao homem para pegar sua maca,
o que violava as regras dos líderes religiosos. Essa cura começa com um diálogo hostil com
aqueles líderes, que continuará por vários capítulos no Evangelho de João. Nessa interação com
as autoridades judaicas, Jesus fez declarações ousadas a respeito dEle mesmo, que Ele é o Filho
de Deus, que Ele faz o que apenas Deus pode fazer e que as Escrituras testificam dEle. Suas
palavras deixaram o povo com uma escolha: eles teriam que rejeitá-lO ou crer nEle. Somos
confrontados com esta mesma escolha hoje quando lemos Suas palavras.
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1. Verdadeiro ou falso? Os judeus e os samaritanos eram muito próximos uns dos outros e
amavam uns aos outros como irmãos.
2. Verdadeiro ou falso? Jesus mostrou que era tão preconceituoso como qualquer outro ser
humano.
3. Verdadeiro ou falso? Jesus disse para a mulher no poço exatamente o mesmo que Ele disse a
Nicodemos. Ele usou a mesma abordagem para todo mundo.
4. Verdadeiro ou falso? A mulher no poço foi transformada para sempre através do seu encontro
com Jesus.
Assinale a alternativa correta.
5. Quais as características Jesus demonstrou ter durante sua conversa com a mulher do poço?
(assinale as alternativas que se aplicarem)
a. Condenação
b. Preconceito
c. Discernimento
d. Sensibilidade
e. Aceitação do pecado
f. Aceitação de pessoas
6. Das opções abaixo o que Jesus apontou em Sua conversa com a mulher?
a. O problema dela
b. A solução dela
c. O Salvador dela
d. Todas as respostas anteriores
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7. O que Jesus sugere que a mulher deveria pedir a Ele?
a. Algo para beber
b. Um marido novo
c. Água viva
d. Outra profissão
8. O que Jesus perguntou ao homem no tanque de Betesda?
a. “Por que Deus está te punindo com essa doença?”
b. “Você quer ser curado?”
c. “Se eu te curar, você promete ser bom?”
d. “Quanto você está disposto a sacrificar para ser curado?”
9. Por que os líderes religiosos se indignaram quando Jesus curou o aleijado?
a. Jesus curou o homem num sábado.
b. Eles achavam que o homem merecia estar aleijado.
c. Somente eles podiam curar.
d. Eles acreditavam que o homem estava fingindo ser aleijado e que, na verdade, Jesus
não o tinha curado.
10. Por que Jesus curou apenas um homem no tanque de Betesda?
a. Jesus quis curar apenas aqueles que estavam doentes havia muito tempo.
b. Talvez aquele homem era o único que já tinha desistido do tanque.
c. Jesus não conseguiu curar ninguém.
d. Jesus não queria provocar uma discussão com os líderes religiosos.
11. O que o tanque de Betesda representa?
a. Jesus como a Água Viva
b. O mundo cheio de problemas
c. Todas as coisas que fazemos ou lugares que vamos para encontrar cura
d. Para ser salvo devemos estar no lugar certo na hora certa
12. Onde encontramos vida eterna?
a. No tanque de Betesda
b. Em nossa própria justiça
c. Na ajuda psiquiátrica
d. Na riqueza
e. Na saúde
f. Em relacionamentos com outras pessoas
g. Em prazeres e no conforto
h. Somente em Jesus
13. Quando examinamos as Escrituras, qual deve ser nossa conclusão a respeito de Jesus?
a. Jesus é um mentiroso ou um lunático, ou Ele é quem Ele dizia que era: Deus.
b. Jesus era um homem bom que devemos seguir Seu exemplo.
c. Jesus foi um profeta enviado por Deus para nos dizer como ganhar a vida eterna.
d. Jesus foi uma pessoa fictícia que tentou ensinar boa moral.
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Do que você tem sede? De quais maneiras você pode saciar a sua sede? Como você
pode se tornar uma fonte de água viva e ajudar outras pessoas a saciarem sua sede em
Jesus?

Agradeça a Deus porque Jesus é nossa única esperança e porque Ele não nos deixará
ficarmos saciados com nenhuma outra esperança menor do que Essa. Peça a Ele que o
satisfaça completamente em seu relacionamento com Ele e que lhe dê oportunidades
para compartilhar Essa esperança com outras pessoas.
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