


 No quarto Evangelho as mulheres

possuem um papel especial. São

protagonistas dentro de uma sociedade

machista e patriarcal.

 Geralmente a mulher não vai sozinha ao

poço buscar água, elas vão em grupo.

 Um judeu não iria pedir água para uma

mulher. Judeus e Samaritanos não se

relacionavam bem.



Os judeus 

quando 

precisavam 

ir a Galileia, 

evitavam o 

caminho via 

Samaria e 

viajavam 

pelo Rio 
Jordão.



 O poço ocupa um lugar
importante na bíblia:

 Por causa da inveja dos
irmãos, José foi jogado
em um poço

Em volta de um poço
ocorreram encontros de
amor:

>Isaac e Rebeca

>Jacó e Raquel

Poço: Lugar de encontro,
descoberta do autor da
vida que é a imagem da
água que sacia!



 Diálogo como fonte de comunhão e 

conversão! 

 Abertura e Diálogo. 

 O encontro de Jesus com a Mulher 

Samaritana, nos provoca quebrarmos as 

barreiras que nos impedem de ir ao 

encontro das pessoas que são diferentes 

de nós. (cultura, religião, política e 

outros)



o templo 
samaritano 
do monte 
Garizim, 
em torno 
de 128 

a.C.



“Era 

preciso!”







Estrutura da Perícope:

4,4-6: Descreve a chegada de Jesus a Samaria

4,7-15: Inicio do dialogo entre Jesus e a 

Samaritana

4, 16-26: os cultos antigos e culto novo 
( Messias/Cristo)

4, 27-30: Testemunho da Samaritana ao povo

4, 31-38: Texto apocalíptico

4, 39-42: A fé dos samaritanos



 a palavra Samaria aparece 188 vezes na 

bíblia . Em joão 3 vezes  Jo 4,4. 5. 7.

 2 ks 17:24. Esd 1,4.9; 4,1-3.

 A Samaria era considerada uma região

impura por causa da origem mista do povo e

também das várias religiões. Havia inimizade

e rejeição entre judeus e samaritanos. Um

dos piores insultos era chamar alguém de

samaritano (cf. 8,48).



 No tempo de Neemias e Esdras, por volta do

ano 400 a.C., os descendentes dessa população

mista eram chamados de "inimigos" (Esd 4,1),

sobretudo pelas autoridades religiosas de

Jerusalém que os discriminaram e os odiaram.



 As brigas entre judeus e samaritanos vem de

longe e foram muitos os momentos de conflitos,

porém um momento crucial foi quando oJoão

Hircano, rei dos judeus, da dinastia dos

“asmoneus”, em torno de 128 a.C., invadiu e

devastou o território de Samaria, destruindo

o templo de Garizim. e impondo a submissão

ao Templo de Jerusalém.



Entre os anos 6 e 9 d.C., alguns

samaritanos espalharam ossos

humanos no templo de Jerusalém,

durante as festas da Páscoa. Havia

muitos ressentimentos entre eles.



 É exatamente nesta
região que Jesus se
encontra a mulher
samaritana. Apresentado
o episódio de Jesus e a
mulher samaritana a
comunidade joanina quer
quebrar as barreiras que
existe entre os
samaritanos e judeus. Os
samaritanos acreditam a
mensagem de Jesus e
são acolhidos no projeto
de jesus. Jesus vai ao
encontro de um povo
discriminado e
desprezado pelo Judeus..



 a palavra aparece 108 vezes na bíblia.
Em João duas vezes e traduzido como fonte. No
AT a única relação de Jacó com poço
encontra-se em Gn 29,2-10., no seu encontro
com Raquel. Gn 24,43 ;29,2-10, . Esse poço era o
único na região, usado desde o ano 1000 a.C. até
por volta de 500 d.C. O poço era imprescindível
para a vida dos pastores e de seus rebanhos; era
um lugar de encontro, de repouso e de
abastecimento ). Ao redor do poço, as pessoas se
reuniam para celebrar a vida (Jz 5,11) e também
para discutir (Gn 26,19; Ex 2,16-17). Existia uma
ligação muito forte entre o poço e as mulheres (Gn
16,1-15; 24,10-27; Jo 4,6-7).



 o poço na tradição judaica tem um
elemento mítico , que sintetiza os poços
dos patriarcas e o manancial que moisés
abriu na rocha do deserto . É a figura de
própria lei que se considerava observada
já pelos patriarcas. Nm 21,16-18. Foi a
respeito deste poço que javé disse a
moisés para reunir o povo e dar-lhe
água. Do poço da lei brota água viva
da sabedoria e água viva que devia sair
de Jerusalém. O poço chega significar
todas as instituições judaicas. A lei , o
Templo, a sinagoga e seu centro e
Jerusalém.



 a palavrara água aparece 660 vezes na biblia
e em João 21 vezes. Água é um elemento
primordial Gn 1,1. é símbolo de salvação . O poder
de Iahweh na salvçaõ dos Israel aprece no seu
poder sobre a água: Iahweh corrompe a água,a
vida do Egito (Ex7,20), e separa a água através da
qual o Israel se sobrevive e na qual os egípcios
perecem ( Ex14,21-30). No deserto Iahweh
providencia água para israel.(Ex 15, 23-25 ; 17,6).
Ez 47,1-12 Ap 22,1 uma fonte que jorra do templo
que regenera a vida do país. Essa imagem e
retomada no apocalise, no rio da água viva que
brota debaixo do trono na nova jerusalém.



 No conjunto das imagem bíblicas a

água é a vida e salvação. No

evangelho de joão jesus é água

viva . ele oferece sua vida para que

todos tenham vida em abundancia..

Em Mateus e marcos água é um sinal

de acolhida e solidariedade e

hospitalidade.



 O poço, a água viva, o cântaro são imagens

usadas para falar da Lei. A conversa de Jesus

com a mulher samaritana passa do tema do poço

para o da água viva que Jesus tem para oferecer.

Nesse contexto, Jesus se coloca no lugar da Lei

e oferece a todos a água viva que conduz à vida

eterna (4,10.13; 7,37-39). Jesus está livre de

todo preconceito; para ele existe só a relação

interpessoal, manifestada no dar no receber.



 a palavra mulher aparece 1139 vezes na 
bíblia .em joão 22 vezes . A mulher é 
apresentada como inferior  ao  homem. a 
mulher  é propriedade do homem . Gn
12,12-20 . Em geral as mulheres não 
tomavam as refeições junto com os 
homens (Gn 18,9, Rt 2,14) . A maneira 
como jesus trata a mulher é reveladora a 
viúva de Naim(Lc 7,11- 17) mulher 
samaritana , a mulher cananeia.(Mt 15,21-
43) Marta e maria (Jo 11). Jesus acolhe a 
mulhere samaritna .


