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João 4: 5 – 10 



Jesus saiu da 
Judeia e se 

dirigiu para o 
norte da Galileia. 



JESUS SABE ONDE 
ESTAMOS E VAI NOS 
ENCONTRAR.



Com certeza 
Jesus não estava 

li por acaso.



Mateus 18:11 

“Porque o Filho do 
homem veio salvar o 
que estava perdido” 



A obra de Jesus 
é salvar cada 
um dos Seus 

filhos 



Você consegue 
ver que precisa 

dEle? 



“Todos pecaram e 
carecem da glória de 
Deus” 

Romanos 2:23 



Ele sempre está 
buscando os 
Seus filhos. 



“Eis que estou à porta e 
bato; se alguém ouvir a 

minha voz e abrir a porta, 
entrarei em sua casa e 
cearei com ele, e ele, 

comigo”. 

Apocalipse 3:20



Ele bate à porta 
do nosso 
coração. 



Ele quer mostrar 
o plano que tem 
para a tua vida.



Às vezes, 
achamos que 

nada vai mudar 



Por que hoje não 
pode ser o dia 

da virada na sua 
vida? 



Deus tem algo 
para você. 



JESUS TEM ALGO 
A NOS 
OFERECER



Os preconceitos 
impedem que o 
coração se abra. 



Permita que Ele 
se apresente 
para você. 



Ele lhe pediu 
água a ela. 



A água simboliza 
as nossas 

limitações. 



Existem pessoas 
que parecem ter 
tudo, mas não 

são felizes. 



Sempre 
queremos mais 
e parece que 

nunca estamos 
saciados. 



E outros que 
estão afundados 
em problemas e 

não veem a 
solução. 



Romanos 6: 23 

“Porque o salário do 
pecado é a morte, mas 

o dom gratuito de 
Deus é a vida eterna 

em Cristo Jesus, nosso 
Senhor”.



Cristo oferece 
água que sacia!



“aquele, porém, que 
beber da água que eu lhe 
der nunca mais terá sede; 
pelo contrário, a água que 
eu lhe der será nele uma 
fonte a jorrar para a vida 

eterna” .

João 4:14 



o Senhor nos 
oferece a 
Salvação.



Efésios 2:8-10

“Porque pela graça sois 
salvos, mediante a fé; e isto 
não vem de vós; é dom de 
Deus; não de obras, para 

que ninguém se glorie. Pois 
somos feitura dele, criados 
em Cristo Jesus para boas 
obras, as quais Deus de 

antemão preparou para que 
andássemos nelas”. 



Você aceita a 
salvação?



Quer que Jesus 
perdoe os seus 

pecados e mude 
a sua história?



Hoje eu e você 
temos esta 

oportunidade.



JESUS 
TRANSFORMA A 
NOSSA VIDA



Ela era uma 
pessoa que vivia 

em adultério.



O pecado é algo 
tão cruel que ele 
vai destruindo a 

vida das 
pessoas.



Jesus precisa 
fazer uma obra 

no seu viver.



Ele estava 
transformando a 

vida dela.



O Senhor quer 
atuar na nossa 

vida.



Ele quer mudar 
o que precisa ser 

mudado!



Quer perdoar o 
que precisa ser 

perdoado!



Quer arrumar o 
que foi 

estragado!



Quer consertar o 
que foi 

quebrado!



Ele está batendo 
à porta do nosso 

coração



e nós 
precisamos abrir 

a porta.



Aceita você hoje 
que Jesus entre 
em sua vida e 
faça de você 
uma fonte a 

jorrar bênçãos?
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