Setembro
ESTUDO - 2
MOMENTO DA VISÃO
Vamos então falar com o Mestre em Relacionamentos e colher algumas preciosas Dele, o motivador das
multidões, incentivador dos casais, reconciliador das famílias, companheiro dos sós e dos solitários, consolador
e amigo dos órfãos e das viúvas – Jesus de Nazaré!
QUEBRA-GELO
Pergunta na sua célula:
1. Você se considera uma pessoa de fácil relacionamento?
2. O que você faz para resolver problemas de relacionamentos?
TEXTO: João 4:1-30
INTRODUÇÃO:
 Em João 4, encontramos uma história que esclarece a natureza e os resultados de um relacionamento
conturbado, mas também a resposta para a renovação genuína, definitiva e permanente através da
mediação de Jesus. Trata-se de uma história de uma mulher e seus relacionamentos conturbados.
 Essa história nos ensina algumas lições que nos esclarecem e ajudam a buscar uma renovação intencional
e relevante para os nossos relacionamentos. Vejamos...
SEUS RELACIONAMENTOS SERÃO RENOVADOS QUANDO VOCÊ SE DISPUSER A:
1. COMPARTILHAR A SUA HUMANIDADE COM JESUS! João 4.6,7
 “Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do
meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dê-me um pouco de água".
 Jesus te conhece melhor do que você mesmo. Ele já calçou o seu sapato, viveu como ser humano. Fora o
casamento e gosto amargo do pecado, Jesus vivenciou todas as experiências humanos, fazendo Dele uma
autoridade ímpar no assunto de relacionamentos.
 Jesus demonstrou interesse na renovação do relacionamento daquela mulher, pois geograficamente
falando, ele não tinha que passar por Samaria.
 No entanto Jesus fez a opção por passar justamente por onde ninguém deveria passar, a minha pergunta
é se do ponto de vista geográfico, se do ponto de vista dos caminhos daqueles dias Jesus podia ter tido
outras opções porque será que diz a palavra de Deus que pra ele era absolutamente necessário atravessar
a província de Samaria?
 Que necessidade era esta, que preeminência era esta, Que imperativo era este, que pressão era esta que
compulsão era esta, que desafio era este, quais eram os sentimentos que forçaram, que embalaram Jesus
na direção de Sicar, de atravessar Samaria aquela zona minada por sentimentos hostis?”
 A resposta não pode ser outra. Era-lhe necessário passar por Samaria por amor! Por amor a alguém que
necessitava de um ombro amigo, de uma palavra de encorajamento, de uma atitude positiva. Alguém com
quem ele pudesse compartilhar, e esse alguém em meio a tanto ódio, inimizade, preconceito, sofrimento e
dor era a mulher samaritana.





Assim como foi com a mulher samaritana, assim como foi com Zaqueu, Jesus quer se aproximar de você,
da sua humanidade com todas as suas fraquezas e debilidades. Jesus quer aproximar-se da corporalidade
do seu relacionamento, quer conhecer você na sua intimidade.
Jesus sentou-se à beira do poço e pediu água àquela mulher. Você está disposto a compartilhar sua água
com Jesus? Traga sua água com todas as impurezas, disfunções e insatisfações. Ele vai renovar os seus
relacionamentos e em troca te saciará com uma fonte de água que jorrará para vida eterna. Que tal?
Em segundo lugar, seus relacionamentos serão renovados quando você se dispuser a...

2. DIZER TODA A VERDADE PARA JESUS! João 4.19
 “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".
 Aquela mulher podia ter muitos defeitos, e quem não os tem? Ela podia ser rancorosa, preconceituosa,
prepotente e tudo o que a sua cosmovisão lhe permite imaginar. Porém maior do que todas as falhas,
necessidades, maior que a sua dor e o seu passado, era a vontade de ser restaurada, renovada em seus
relacionamentos. Por isso a sua integridade de espírito falou mais alto. Ela disse a verdade!
 Tudo o que Deus está esperando de você para renovar o seu casamento, a sua família, o seu
relacionamento familiar, o seu emprego, os seus sonhos, suas forças, seu relacionamento, é que você se
abra e conte tudo para ele, tintim por tintim. Conta toda a verdade com todos os pormenores, não esconda
nada, pois ele tudo vê! E esteja pronto para uma transformação radical. Imediatamente Ele começará a
renovar os seus relacionamentos. Aleluia!
 Dizer a verdade para Jesus é reconhecer que Ele tem a palavra profética de renovação. É acreditar
plenamente Nele!
 “Disse a mulher: "Senhor, vejo que é profeta... Jesus declarou: "Creia em mim, mulher...” - João 4.19, 21ª
 Por último, seus relacionamentos serão renovados quando você se dispuser a...
3. AMAR A DEUS COM INTENSIDADE E AO SEU PRÓXIMO COM INTENCIONALIDADE. Mateus 22.36-39
 "Mestre, qual é o maior mandamento da Lei? "Respondeu Jesus: " ‘Ame o Senhor, o seu Deus de todo o
seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento’. Este é o primeiro e maior mandamento. E
o segundo é semelhante a ele: ‘Ame o seu próximo como a si mesmo’.
 Quando a mulher samaritana creu em Jesus para sarar os seus relacionamentos, ela entendeu o significado
de uma verdadeira adora que adora a Deus em espírito e em verdade. É amar a Deus com tudo o que você
tem.
 Esse amor traz cura para a sua alma, para o seu espírito, para os seus relacionamentos. Conseguintemente,
você estará apto para amar o seu próximo do jeitinho que você é – sem barreiras, sem traumas, sem
sequelas emocionais.
 Você se aceita e se ama porque Deus aceitou e amou você do jeito que você é; então, você está pronto
para aceitar e amar o seu próximo da mesma maneira se ama e se quer. Aí, você passa a pregar com o
seu próprio relacionamento!

CONCLUSÃO:
 Como resultado dessa renovação, a mulher samaritana saiu para falar aos outros do amor de Deus e
conseguintemente restaurar suas vidas e seus relacionamentos. Vejamos qual foi o resultado de um
relacionamento renovado:

