
avião, na �la de uma loja, na sala de espera de um 
consultório. Ore, observe, e encontre o ponto de contato 
e tome a iniciativa de quebrar o silêncio!
Sensibilidade étnica e racial:  “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). V.9 – As diferenças étnicas e raciais 
foram rompidas no diálogo cuidadoso e amoroso 
conduzido por Jesus.  Mais do que nossas palavras, as 
atitudes comunicam muito aos nossos interlocutores. 
Jesus teve uma postura que desmontou as barreiras no 
coração daquela mulher.
Confronto moral: “Ele lhe disse: “Vá, chame o seu 
marido e volte”.v.16 - Jesus tocou na “ferida”, no ponto 
sensível e mais profundo da vida daquela mulher. Ela 
estava em  busca de saciar a sede da alma, entretanto, 
numa fonte errada. Precisamos conduzir as  pessoas  na 
percepção correta da verdadeira situação em que se 
encontram para indicar o caminho da solução.
Barreira religiosa: “Nossos antepassados 
adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem 
que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus 
declarou: Creia em mim mulher” v.20,21- Jesus 
identi�ca os conceitos religiosos que ela possuía, onde 
sua fé estava ancorada e faz um desa�o para uma 
tomada de posição: Creia em mim! Precisamos apontar 
a exclusividade de Cristo para a Salvação!
Que o Senhor dia a dia nos capacite na proclamação das 
boas novas! 
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Introdução

Visão de Futuro IBCU
Com respeito às ESCRITURAS:
• Tome as Escrituras como revelação do Senhor, 
autoridade e su�ciente para orientar o homem.
• Estude as Escrituras de forma profunda e consistente.
• Ensine as Escrituras de forma fiel, didática, criativa e 
prática. 
• Denuncie e esclareça os enganos teológicos e ideológi-
cos propagados em seu tempo.
• Desenvolva materiais de ensino aplicáveis à vida e 
ministério, que sejam úteis às demais igrejas.

Estabelecendo as bases  
Base 1 - A revelação das Escrituras.
2Tm 3.16; 2Pe 1.21-21

Base 2 - A autoridade das Escrituras.
Jo 17.17; Sl 119.160; Mt 24.35;

Base 3 - A su�ciência das Escrituras.
Hb 4.12;Sl 19.7-10; 



ANOTAÇÕES
Desenvolvendo a relação – Ed 7.10
Relação 1: Estudo das Escrituras
Sl 119.94; Ec 1.13

Razões
Sl 119:105; Hb 4:12; Mc 12:24; Sl 119:10,11; Mt 4:3-7; Sl 
119:98-100

Atitudes
Sl 1:1,2; At 8:27,28,30; At17:10,11; Tg 1:25; Sl 119:18,125

Conclusão: 
Oportunidades diante de nós

Próxima semana:
As Escrituras – nossa base e relação (parte 2)
Relação 2 – Aplicação das Escrituras
Relação 3 – Ensino das Escrituras


