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Quem é Jesus? 

Aula 2 – Jesus a Fonte de Água da vida 
 
Hoje vamos aprender que Jesus é a fonte de água da vida, e que esta água pode 
transformar tudo em algo novo. 
  
 Para você professor (a) 
 
Jesus é a nossa fonte de água da vida deixe que estas águas em primeiro lugar entrem 
em seus corações para que vocês transbordem sobre a vida das crianças. 
Na ceia de oficiais de agosto de 2012, fomos ministrados pelo Apostolo Estevam 
Hernandes sobre Águas Apostólicas, Jesus foi enviado para derramar esta água 
espiritual sobre nossas vidas, explicou o apóstolo Estevam. Em primeiro lugar, sem 
esta água, o homem é estéril (Ez 47.7). Ezequiel teve uma visão contra a esterilidade. 
Espiritualmente, muitas pessoas são estéreis durante toda sua vida, pois não existem 
dentro delas essas águas que podem restaurar sua vida. 
Dentro delas, não existem uma renovação. Falta esta água espiritual. 
Em segundo lugar, sem esta água, a pessoa se torna morta interiormente. “Você tem 
que olhar para dentro de você e ver se não tem nada sendo necrosado espiritualmente. 
Quando você não tem mais prazer em ver uma vida salva, em saber de testemunhos, 
este comodismo espiritual é a morte... Todos nós vamos enfrentar a morte natural, mas 
o diabo quer matar sua vida espiritualmente. Ele quer tirar de você esta força interior 
que se chama vida abundante. Se transforma no sepulcro caiado. “ 
Quem não tem estas águas no seu interior, é um ser amargo, perdeu um sabor da vida, 
perdeu a perspectiva de futuro, disse ele (www.igospel.org.br). 
Nós temos este papel fundamental de levar as nossas crianças a beberem destas 
águas, pois muitas têm sedes inexplicáveis dentro de si, e temos a missão de torná-las 
terras férteis e colocar esta força em cada uma delas, a vida abundante. 
Leve esta fonte de água para cada pequenino, eles são árvores frutíferas plantadas 
junto aos ribeiros, onde estas águas sempre irão regar o interior delas. 
 
Boa Aula! 
 
Base Bíblica 
João 4.3-15; Jo 7.37-38 

 
Objetivo 

http://www.igospel.org.br/
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Levar a criança a aprender a buscar Jesus todas às vezes, mesmo quando ela achar 
que não precisa. E que Jesus é a fonte de águas que trarão vida em abundância para 
todas as situações e momentos. 
 
Situação da Criança 
Nossas crianças hoje em dia estão cercadas por situações que querem influenciar o 
relacionamento delas com Deus, elas acabam se envolvendo muito mais com o mundo 
tecnológico do que com sua família e do que com Deus, e acabam muitas vezes 
criando um vazio, isolamento e revolta em seu interior. 
Vivem uma seca dentro de si, ou vivenciam esta seca em seus pais e familiares, e não 
sabem como agir. 
 
Sugestão para o desenvolvimento da Aula  

 Uma vasilha grande  

 Uma jarra de água 

 Um copo transparente com 1/3 de suco (já pronto) de uva ou morango 

 Um copo transparente com água limpa 

 Um copo transparente com água bem suja 
Utilize também figuras que demonstram água suja, água limpa, fonte de águas, etc 
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Contando a História 
 
Olhem só este copo com água suja, será que podemos beber desta água? 
Nãoooo, porque se bebermos nos fará mal. Mas esta outra água limpinha delas 
podemos beber a vontade. 
A água é muito importante para o nosso corpo, ela mantém nosso corpo hidratado e o 
bom funcionamento de todos os nossos órgãos (mostre a figura 1), se não bebermos 
água a nossa pele fica seca, e todos os órgãos dentro de nós também podem sofrer, 
principalmente os nossos rins. 
Hoje nós iremos conhecer uma fonte de água que nunca acaba e que dela sai uma 
água tão limpinha que transforma tudo por onde ela passa e ainda ela não deixa você 
ter mais sede. 
E vou contar sobre uma mulher que bebeu desta água direto na fonte (figura 2),mas 
esta fonte era muito especial e diferente. 
Certo dia Jesus saiu da Judeia e foi para a Galiléia junto com os discípulos, e eles 
tiveram que passar pela Samaria, e nesta cidade ficava a fonte de Jacó. 
Os discípulos foram até a cidade buscar comida, e Jesus estava cansado de andar e 
ficou descansando sentado juntinho da fonte de Jacó.  
E veio uma mulher samaritana tirar água da fonte, e Jesus pediu pra ela dar água para 
ele beber. 
Naquela época os judeus não gostavam de falar com samaritanos, ela então achou 
estranho e perguntou pra Jesus: como você sendo judeu pode pedir água pra mim que 
sou samaritana? 
Jesus logo respondeu pra ela: Se você conhecesse o dom de Deus e quem está te 
pedindo água, você que pediria água viva a ele. 
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- Ah como você não tem como tirar água do poço, porque ele é fundo, onde então você 
arrumaria água viva? E você é maior que o nosso pai Jacó? Perguntou a samaritana 
para Jesus.  
E Jesus começou a ensinar aquela mulher dizendo: Olha quem beber desta água que 
você está tirando daí, depois de beber, terá sede novamente, mas aquele que beber da 
água que tenho pra dar, nunca mais terá sede, porque sempre terá dentro de você um 
rio de águas limpinhas que nunca irá secar.  
E aquela mulher samaritana pediu para beber da água que Jesus estava falando. 
 
Crianças, esta água ela é aquela que quando bebemos ela pode mudar a nossa vida, 
tudo aquilo que nos deixavam tristes, chateados, ou que nos deixavam sem entender o 
porquê o papai e a mamãe estavam tristes, esta água vem e limpa tudo. 
Vamos fazer uma experiência? 
 
Estão vendo este copo com pouquinha de suco? Este suco representa tudo de ruim 
que sentimos e que vemos, e esta jarra cheia de água limpa representa Jesus. 
Quanto mais buscamos a Jesus, em oração, lendo a bíblia, louvando e na igreja, ele 
nos enche com a água da vida (vá derramando aos poucos a água no copo até que 
todo suco saia e fique somente água limpa no copo, coloque a vasilha em baixo para 
que não derrame água na sala) e dentro de nós só fica a água limpinha, que não 
deixará termos mais sede. E esta água nos dará vida em abundância. 
Quem quer receber desta água hoje? 
 

Oração  
 
Senhor Jesus, eu quero beber desta água, eu quero que esta água hoje transforme a 
minha vida e da minha família, e que tudo o que me faz mal, que me deixa triste, ou 
que queira deixar minha família em terra seca, receba vida em abundância. E que de 
mim possa sempre sair esta água da vida. Amém 
 
Versículo  
 “mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede; pelo contrário, a água 
que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. João 4.14”. 

Verificação do Ensino 

 Pra quem Jesus pediu água? 

 O que Jesus ensinou para aquela mulher? 

 Quem é a fonte de água da vida? 
Oferta         
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Jesus ao pedir para a samaritana um pouco de água, ele estava pedindo à ela uma 
oferta que iria mudar a história dela, e ela recebeu o melhor desta terra em sua vida, 
que é ter Jesus. 
Hoje você vai separar tua oferta pela sua vida e pela sua casa, entregar o teu melhor, e 
Jesus derramará sobre você tudo o que ele tem para te dar.  
 
Atividade 
 

 



                                                                                                                                      
 

       ANO APOSTÓLICO DE SAMUEL 
  Abril /2017 

 
Lembrancinha 
        

Garrafinhas de água, você pode decorar com etiquetas do kids com o versículo. 
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