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JESUS E A MULHER SAMARITANA (JO 4, 1-42) 

(Ailton e Gérson) 

 
Palavras chave: poço, mulher, água, “Eu Sou” (Ex 3, 14-15; Os 1,9), “Deus é espírito”, 

“deixou o jarro”, “permanecer”. 

vv. 1-2: Continuação do capítulo 3 

vv. 3-7: Introdução 

vv. 8-26: Diálogo entre Jesus e a samaritana 

vv. 27-30: Testemunho da samaritana 

vv. 31-38: Texto apocalíptico  

vv. 39-42: Conclusão 

 

          No quarto evangelho as mulheres possuem um papel especial: são as 
protagonistas dentro de uma sociedade machista e patriarcal. Em João, não é o apóstolo, 
mas o discípulo que é importante.  No texto de Jo 4, 1-42 vemos claramente que não é o 
Jesus histórico que está presente, mas sim o Cristo da fé, presente na comunidade joanina. 
Alguns pontos desse texto devem ser destacados: 

a) Uma mulher em Israel nunca vai sozinha buscar água no poço.  As mulheres vão em 
grupo. A figura de uma mulher apenas, pode significar um povo e não uma pessoa em si.  

b) Um judeu não iria pedir água a uma samaritana. Judeus e samaritanos não se 
relacionavam bem (cf. 2 Rs 17, 24-31; Esd 9, 1-10; Ne 13, 23-28).  

 

Contexto entre Judeus e samaritanos 

          Ainda com a morte de Salomão e a divisão dos reinos do norte e sul, a Samaria 
passou a ser a capital do Norte, e Jerusalém a do Sul. No norte começou-se a fazer devoção 
a outros deuses, o que por sua vez foi escândalo para Judá. Em 722 a.C os Assírios 
tomaram o reino do Norte e obrigaram as 10 tribos de Israel a se casarem com os assírios.  

          Os Judeus do Sul já no tempo de Jesus olhavam para os samaritanos e os 
consideravam não melhores que cachorros. Após os casamentos entre os assírios e os povos 
do norte, eles perderam a descendência dos antepassados, o que para um Judeu é 
considerado uma desgraça sem precedentes.  

c) Para os samaritanos o Monte Gerazim é o lugar sagrado, para os judeus, o Monte Sião.  
Os judeus quando precisavam ir à Galileia, evitavam o caminho via Samaria, e viajavam 
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pelo Rio Jordão.  

d) Poço (cf. Nm 21, 16-18; Dt 33,28; Gn 26,18). 

A fonte de Jacó significa a verdade, e agora Jesus mostra que Ele é a verdade. 

O poço, o sabemos, ocupa um lugar importante nas Sagradas Escrituras. Por causa da 
inveja dos irmãos, José foi jogado em um poço. Saiu vivo e capaz de perdoar os seus do 
mais profundo do seu coração.  

Em volta de um poço ocorreram encontros de amor. Foi ali que Isaac e Rebeca, Jacó e 
Raquel uniram os seus destinos. Um rosário de poços cavados no deserto, circundados por 
oásis, pontos firmes para novas alianças, moldou a história dos Patriarcas. Uma história que 
se apresenta como um casamento maravilhoso entre a humanidade fecunda e a permanência 
da solicitude de Deus. 

O poço sempre é um lugar de encontro, ocasião de retorno sobre si mesmo, descoberta do 
autor da vida, que é a imagem da água que sacia. Em sentido oposto, segundo o profeta 
Jeremias, abandonar Deus, é como "cavar poços, poços rachados que não seguram a água" 
(cf. Jr 2, 13). 

e) Com a expressão πνευµα ο θεόϛ = “Deus é espírito” (v. 24), entende-se a contradição 
com a “carne”, que seria no âmbito humano, dentro da limitação no tempo e espaço. Se 
Deus não é carne então não está ligado às brigas religiosas e nacionalistas. Deus está acima 
do exclusivismo dos interesses humanos e dos “partidos políticos”. 

f) No v. 28 se encontra αϕηκεν ουν τήν υδρίαν = “deixou, pois o jarro”, quer mostrar que 
a mulher encontrou água melhor que a do poço, e que o balde não é mais necessário, como 
as talhas das purificações usadas pelos judeus (cf. Jo 2, 6); também aqui, diante da proposta 
de Jesus, o culto religioso dos samaritanos pertence ao passado. 

g) Aparece no v. 40 a expressão em grego ηρώτων αυτον µειναι παρ αυτοιϛ = “pediam a 
ele para permanecer com eles”: o verbo “permanecer” faz menção à Jo 1, 14. Se antes 
acreditavam por causa do relato da mulher samaritana, agora acreditam por experiência 
própria (cf. Jo 1, 29). Vale lembrar que no quarto evangelho a primeira comunidade que 
acredita em Jesus é a dos samaritanos. 

Conclusão 

     Jesus podia voltar à Galileia sem passar pela Samaria subindo o vale do Jordão. Mas o 
evangelho de João faz questão de situar aqui um episódio importante da vida de Jesus, 
porque sua comunidade tinha contatos estreitos com o ambiente samaritano. Provavelmente 
esse texto quer mostrar que Jesus é o novo marido. Uma nova aliança é feita em torno do 
poço. A samaritana que antes tinha 5 maridos, agora passará a ter apenas um. 


