
A Cidade de Sicar
Sicar foi mencionada no Novo Testamento, apenas uma vez. 

Era uma pequena cidade da Samaria, localizada perto do lugar 
onde se acha que o patriarca Jacó (neto de Abraão) abriu um poço.

Foi nesse poço que Jesus encontrou uma mulher samaritana. 
Ele passou pela Samaria, a caminho da Galiléia. Cansado da 
viagem, parou num poço perto da pequena cidade de Sicar. 
Enquanto Seus discípulos foram na cidade comprar comida, Jesus 
ficou junto ao poço descansando. Uma mulher foi tirar água e 
começou a conversar com Jesus.

Jesus disse-lhe muitas coisas.  Contou-lhe sobre a água 
que dá vida eterna e que Deus é Espírito. Ela ficou tão feliz e 
entusiasmada com o que aprendeu de Jesus que correu para 
contar a todo mundo na cidade, e como resultado muitas pessoas 
de Sicar acreditaram que Jesus era o Cristo.1

1 João 4:3–43
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