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Quando contemplo  
os teus céus, obra dos 
teus dedos, a lua e as 

estrelas que ali 
firmaste,   Sl 8.3



Via Láctea



pergunto: Que é o 
homem, para que 

com ele te importes? 
E o filho do homem, 
para que com ele te 

preocupes? Sl 8.4



Tu o fizeste um pouco 
menor do que os 

seres celestiais e o 
coroaste de glória e 

de honra.  Sl 8.5







Assim, cheguei a esta 
conclusão: Deus fez 
os homens justos, 
mas eles foram em 

busca de muitas 
intrigas.” Ec 7.29



Não me neguei nada que os 
meus olhos desejaram; não 

me recusei a dar prazer algum 
ao meu coração. Na verdade, 
eu me alegrei em todo o meu 

trabalho; essa foi a 
recompensa de todo o meu 

esforço.          Ec 2.10



Contudo, quando avaliei tudo 
o que as minhas mãos haviam 
feito e o trabalho que eu tanto 

me esforçara para realizar, 
percebi que tudo foi inútil, foi 
correr atrás do vento; não há
nenhum proveito no que se 
faz debaixo do sol.   Ec 2.11



Que proveito tem um 
homem de todo o 

esforço e de toda a 
ansiedade com que 
trabalha debaixo do 

sol?    Ec 2.22



Durante toda a sua vida, 
seu trabalho é pura dor 

e tristeza; mesmo à
noite a sua mente não 
descansa. Isso também 

é absurdo.    Ec 2.23



Para o homem não 
existe nada melhor do 

que comer, beber e 
encontrar prazer em seu 

trabalho. E vi que isso 
também vem da mão de 

Deus.    Ec 2.24



Ao homem que o agrada, 
Deus dá sabedoria, 

conhecimento e felicidade. 
Quanto ao pecador, Deus o 

encarrega de ajuntar e 
armazenar riquezas para 

entregá-las a quem o agrada. 
Isso também é inútil, é correr 

atrás do vento.   Ec 2.26



pois todos 
pecaram e estão 

destituídos da 
glória de Deus, 

Rm 3.23





Nisso veio uma 
mulher samaritana 
tirar água. Disse-lhe 
Jesus: “Dê-me um 
pouco de água”.  

João 4.7



A mulher samaritana lhe 
perguntou: “Como o 

senhor, sendo judeu, pede 
a mim, uma samaritana, 

água para beber?” (Pois os 
judeus não se dão bem 

com os samaritanos.) Jo 4.9



Jesus lhe respondeu: 
“Se você conhecesse o 
dom de Deus e quem 

lhe está pedindo água, 
você lhe teria pedido e 
ele lhe teria dado água 

viva”.   Jo 4.10



Jesus respondeu: 
“Quem beber 

desta água terá
sede outra vez, 

Jo 4.13 



mas quem beber da água 
que eu lhe der nunca mais 
terá sede. Pelo contrário, a 

água que eu lhe der se 
tornará nele uma fonte de 
água a jorrar para a vida 

eterna”.     Jo 4.14



A mulher lhe disse: 
“Senhor, dê-me dessa 
água, para que eu não 
tenha mais sede, nem 

precise voltar aqui para 
tirar água”.   Jo 4.15



Ele lhe disse: 
“Vá, chame o 
seu marido e 

volte”.    Jo 4.16



“Não tenho marido”, 
respondeu ela. Disse-
lhe Jesus: “Você falou 

corretamente, 
dizendo que não tem 

marido.    Jo 4.17



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”.  Jo 4.18



25 Disse a mulher: “Eu sei que 
o Messias (chamado o Cristo) 
está para vir. Quando ele vier, 

explicará tudo para nós”. 
26 Então Jesus declarou: “Eu 

sou o Messias! Eu, o que estou 
falando com você”.  Jo 4



“Venham ver um 
homem que me disse 

tudo o que tenho 
feito. Será que ele 

não é o Cristo?” Jo 
4.29



E disseram à mulher: “Agora 
cremos não somente por 
causa do que você disse, 
pois nós mesmos temos 

ouvido e sabemos que este 
é realmente o Salvador do 

mundo”.       Jo 4.42



“Pois Deus tanto amou 
o mundo que deu o seu 
Filho Unigênito para que 

todo o que nele crer 
não pereça, mas tenha a 

vida eterna.   Jo 3.16



Quem nele crê não é
condenado, mas quem 

não crê já está
condenado, por não 

crer no nome do Filho 
Unigênito de Deus.        

Jo 3.18



Decisão: 

1. Entendi e aceito

2. Entendi e não quero

3. Entendi, mas preciso 
estudar mais


