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«Todo aquele que bebe desta água voltará a ter sede. Mas aquele 

que beber da água que Eu lhe der nunca mais terá sede:» 
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Ambiente: A Samaria era a região central da Palestina – uma  

região heterodoxa, habitada por uma raça de sangue  

misturado (de judeus e pagãos) e de religião sincretista.  

Na época do Novo Testamento, existia uma animosidade  

muito viva entre samaritanos e judeus. Historicamente, a  

divisão começou quando, em 721 a.C., a Samaria foi  

tomada pelos assírios e foi deportada cerca de 4% da  

população samaritana. Na Samaria instalaram-se, então,  

colonos assírios que se misturaram com a população  

local. Para os judeus, os habitantes da Samaria  

começaram, então, a paganizar-se ( 2 Re 17,29). A relação  

entre as duas comunidades deteriorou-se ainda mais  

quando, após o regresso do Exílio, os judeus recusaram  

a ajuda dos samaritanos. para reconstruir o Templo de  

Jerusalém (ano 437 a.C.) e denunciaram os casamentos  

mistos. 

«Todo aquele que bebe desta água voltará a ter sede. Mas aquele 

que beber da água que Eu lhe der nunca mais terá sede:» 

EVANGELHO – Jo 4,5-42 
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Mensagem-1:  

A mulher representa a Samaria, que procura 

desesperadamente a água que é capaz de 

matar a sua sede de vida plena. O “poço” 

representa a Lei, o sistema religioso à volta do 

qual se fazia a experiência religiosa dos 

samaritanos. No entanto: o "poço" da Lei 

correspondia à sede de vida daqueles que o 

procuravam? Não. Os próprios samaritanos 

tinham reconhecido a insuficiência do “poço” 

da Lei e haviam buscado a vida plena noutras 

propostas religiosas (por isso, Jesus faz 

referência aos “cinco maridos” que a mulher  

já teve: há aqui, provavelmente, uma alusão 

aos cinco deuses dos samaritanos de que se 

fala em 2 Re 17,29-41). 

«Todo aquele que bebe desta água voltará a ter sede. Mas aquele 

que beber da água que Eu lhe der nunca mais terá sede:» 
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Mensagem-2:  

Estamos, pois, diante de um quadro que representa a 

busca da vida plena. Onde encontrar essa vida? Na 

Lei? Noutros deuses? A  mulher/Samaria dá conta da 

falência dessas “ofertas” de vida: elas podem “matar 

a sede” por curtos instantes; mas quem procura a 

resposta para a sua realização plena nessas 

propostas voltará a ter sede. É aqui que entra a 

novidade de Jesus. Ele senta-se “junto do poço”, 

como se pretendesse ocupar o seu lugar; e propõe à 

mulher/Samaria uma “água viva”, que matará 

definitivamente a sua sede de vida eterna (v 10-14). 

Jesus passa a ser o “novo poço”, onde todos os que 

têm sede de vida plena encontrarão resposta para a 

sua sede. 

«Todo aquele que bebe desta água voltará a ter sede. Mas aquele 

que beber da água que Eu lhe der nunca mais terá sede:» 

EVANGELHO – Jo 4,5-42 
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Mensagem-3:  

Jesus convida a todos, crente e 

não crentes a  abrir o coração à 

Graça, à Àgua viva que “mata” a 

sede e dá-nos Vida Eterna, que é 

Ele próprio Jesus, o Messias; 

“Aquele que chamam Cristo. 

Quando vier há de anunciar-nos 

todas as coisas.” 

Mensagem 

Central. 

Deus, no 

entanto, aguarda 

pela resposta ao 

seu convite e 

oferece-se como 

Aquele que salva 

definitiva –mente 

e nos trás a Paz 

e o Reino. 

«Todo aquele que bebe desta água voltará a ter sede. Mas aquele 

que beber da água que Eu lhe der nunca mais terá sede:» 

EVANGELHO – Jo 4,5-42 
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Todas as conquistas do nosso tempo não 

conseguem calar a nossa sede de 

eternidade, de plenitude, dessa,  “mais 

qualquer coisa”  que nos falta para sermos, 

realmente, felizes.  

A afirmação essencial que o Evangelho de 

hoje faz é:só Jesus Cristo oferece a água 

que mata definitivamente a sede de vida e de 

felicidade do homem. Eu já descobri isto, ou 

a minha procura de realização e de vida 

plena faz-se noutros caminhos? O que é 

preciso para conseguirmos que os homens 

do nosso tempo aprendam a olhar para 

Jesus  e a tomar consciência dessa roposta 

de vida plena que ele oferece a todos? 
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Reflexão: 

«Julgais que, por terem sofrido tal castigo, esses galileus eram 

mais pecadores do que todos os outros galileus?....» 

EVANGELHO – Jo 4,5-42 
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