
Jesus e a Mulher Samaritana 

JO 4, 1-44 
(Daniel, Adelaide e Sheeba) 

 

No texto apresentado não é o Jesus histórico que está presente, mas, o Cristo da fé que 

está presente na comunidade. Um dado importante é que a mulher samaritana não tem nome 

próprio e nem que vem de Sicar sendo assim é uma representante da Samaria que “sacia sua 

sede” na antiga tradição.   

No tempo de Jesus de Nazaré, os samaritanos, que habitavam entre a Galiléia (ao norte) e 

Judeia (ao Sul), eram considerados “impuros” e inimigos dos judeus. Por isso, os judeus, ao irem á 

Galileia, passavam pelo outro lado do rio Jordão, para evitar a hostilidade dos samaritanos.  

Jesus estava voltando para a Galileia e não tinha a necessidade de passar pela Samaria 

podendo subir o vale do Jordão, porem era necessário que se cumprisse a missão messiânica de 

jesus. Os samaritanos para os judeus eram considerados um povo misto e de varias religiões que 

se tornavam impuros diante da lei. No ano 722 a.C. os assírios invadem o reino do norte (2Rs 17) 

mesclando as raças e crenças do povo do norte. (Esd 4,2-3); os samaritanos perderam a  

referencias dos antepassados, já no ano 128 a.C. o templo samaritano do monte de Garizin tinha 

sido destruído pelos judeus;  por volta do ano 6-9 d.C. os samaritanos profanaram o templo 

durante a festa da Pascoa e foram proibidos de entrar no templo pelos judeus aumentando o 

atritos  entre os povos. Jesus atravessava uma terra com varias historias que deu as origens de 

Israel, o terreno cedido por Jacó ao seu filho Jose (Gn 33,19;48,22).O poço situado Siquém era 

lugar de encontro e de abastecimento de camponeses e pastores (Gn 16, 13-14; 21,25-31; 26, 19-

22) estando em uso no ano 1000 a.C. a 500 a.C.  

Personagens:  Fariseus v v.1, Jesus (Senhor)vv.1, João vv.1, Discipulos vv1, Jaco/ José vv.5, Mulher da 

Samaria vv. 7, judeus/judeu vv.9, Deus vv. 10, Senhor vv.11, Profeta vv. 19, adoradores  vv.23, dizendo a 

todos(vizinhos) vv.28 

Geografia: Judéia vv.3, Galileia vv.3, Cidade da Samaria vv. 5, Sicar vv.5, Fonte de jacó vv.6, Samaria vv.7, 

Cidade vv.8 

Destaques: Fonte de Jacó vv.6, Hora sexta vv.6, Dá-me de beber vv.7, Agua viva.  

 

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 Samaritana, mulher que tem sede: esta mulher representa o povo da Samaria, que era marginalizado 

por sua origem mista: judeus e outros povos. Esta mulher é marginalizada por sua origem e por sua 

crença (4,7.9) 


