
 

 
 
 
 

  Aula 3 

Agua   

 

A palavra de Jesus é espiritual e ele tem resposta e revelação para todas as nossas dúvidas. 

Tanto a identidade de Jesus quanto a água que ele oferecia à mulher era muito mais do que ela 

podia imaginar. Ali não estava apenas um judeu se propondo a matar a sede física de alguém, 

mas o filho de Deus, o SALVADOR Eterno oferecendo água da vida, a salvação e a presença de 

seu Espírito para encher a vida daquela mulher por toda a eternidade. A palavra de Deus não 

pode ser compreendida carnalmente, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

  

Jesus quebrou vários preconceitos religiosos ao ministrar a Palavra de Deus à mulher 

samaritana: os samaritanos eram considerados pelos judeus um povo misto, que não cumpria a 

lei de Deus e, por isso, imundo,indigno de relacionamento. Um mestre não deveria falar com uma 

mulher, a não ser que ela fosse sua parenta; uma mulher não deveria receber ministração sobre a 

Palavra de Deus, cujo estudo era reservado ao homens adultos. Nenhum desses preconceitos 

era de Deus e Jesus se preocupava com as vidas, e não com costumes religiosos dos homens. A 

igreja Apostólica de Jesus é enviada na mesma unção e para ter o mesmo sentimento de levar o 

evangelho a toda criatura. 

 

Bíblia apostólica 

. 

LEIA E MEDITE: 

João 4.4:26 

 
OBJETIVOS: 

 
● Levar a criança a entender que Jesus é a agua que nos limpa. 

 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 

● Monte uma maquete com o cenário da história; 



 

 
 
 

●  
 
 

● Vamos precisar também: Uma jarra com água e copos, um copo para cada criança. 
 

MINISTRANDO: 

 
Comece oferecendo água para as crianças! 

Hummm, que sede né? quem aqui já correu bastante e ficou com muitaaaa sede? e o que fazem 

quando tem sede?  

Mas logo depois sente sede e tem que beber água de novo, né? 

Na bíblia, tem uma história que conta que Jesus encontrou uma mulher com muitaaaa sede. 

Olhem aqui na historinha, essa mulher morava em Samaria, então vamos chamá-la de mulher 

samaritana, ta bom ? 

Jesus estava fazendo uma viagem e estava passando pela cidade de Samaria, Jesus deu uma 

paradinha ali para descansar e sentou no poço. A mulher Samaritana estava tirando água do 

poço quando Jesus estava por ali e a viu e então como Jesus estava cansado da viagem, pediu 

água para a mulher. 

E a mulher ficou assustada, porque naquela época as pessoas de outras cidades não se davam 

muito bem com as outras, sempre brigavam. 

E ainda Jesus disse: Se você conhecesse Deus e quem sou Eu, você que me pediria água e eu 

lhe daria a água da vida.  E ela ficaria feliz para sempre e com essa água da vida ela seria limpa 

de todos os pecados e de toda tristeza que ela tinha, porque ela não tinha marido. 

Mas ué? como assim? água da vida? 

Ahhh já sei Jesus quis dizer para ela que amar Deus e reconhecer que Jesus veio para nos salvar 

é igual beber uma água beeem limpinha e geladinha, ela faz muuuito bem e alivia muito. 

 

Então Jesus que é o nosso SALVADOR Ele é a nossa água que nos limpa do pecado e da 

tristeza, que quer beber a água de Jesus?! 

 

 

 



 

 
 
 

ORAÇÃO: 

Senhor Jesus, eu quero beber da tua água, para nunca mais ter sede, Amém! 

 

VERSÍCULO: 

Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. João 4.14a 
 
ATIVIDADE  

● Vamos fazer uma dinâmica para reforçar a história 

●  
 

Você vai precisar de: 
 Papel color set ou papel cartão 
  Palito de churrasco ou de sorvete 
 Ou se preferir copo descartável  
Vejam as sugestões. 

 

 
 

 

 



 

 
 
 

LEMBRANCINHA 

Boton jarro de água! 
 Explique para a criança que toda vez que ela olhar para o boton irá lembrar que Jesus é a água 
que purifica e ela nunca terá sede. 
 
                                                               
 

 
 

 

 

 

 


