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ESTA É PROVAVELMENTE A MAIS ANTIGA REPRESENTAÇÃO DO ENCONTRO DE JESUS 
COM A SAMARITANA. ENCONTRA-SE NAS CATACUMBAS DA VIA LATINA EM ROMA E PODE 

SER DATADA DO SÉCULO IV.



ERA PARA SER UM DIA COMO OS 
OUTROS... A SAMARITANA FOI PEGAR 

ÁGUA NO POÇO HERANÇA E VIDA 
DAQUELE POVO POR GERAÇÕES...

MAS NAQUELE POÇO UM JUDEU PEDE 
DESTA ÁGUA E LHE OFERECE ÁGUA VIVA 

E ETERNA...

E AQUELA MULHER SAMARITANA NUNCA 
MAIS FOI A MESMA.



COMO ERA A RELAÇÃO DE UM JUDEU PROFESSO E UM 
SAMARITANO?

MARIA E SEUS PAIS, JOSÉ E SEUS PAIS COM OS SAMARITANOS?

OS DISCÍPULOS E PRÓPRIOS APÓSTOLOS E OS SAMARITANOS?

AS COMUNIDADES, A COMUNIDADE JOANINA EM TORNO DO 
RESSUCITADO E OS SAMARITANOS?

PEDRO E PAULO E OS SAMARITANOS?

...

EU, VOCÊ, NÓS E OS ‘SAMARITANOS’ E ‘SAMARITANAS’ HOJE?

‘DÁ-ME DE BEBER’



RAÍZ DO CONFLITO ENTRE JUDEUS E 
SAMARITANOS

CONTEXTO



No A.T é apresentado vários conflitos entre a 
tribo de Judá, Sul e as tribos do Norte.

As tribos do Norte seriam os antepassados 
dos samaritanos.

Contudo, os livros históricos do A.T tem 
autoria do grupo do Sul posterior aos reais 

conflitos relatados, assim há uma 
manipulação dos reais fatos;



Uma modificação contextual em função de 
objetivos próprio e de oposição 

evidenciando seus interesses e ideologias.

O povo chamado de ‘samaritano’ é os 
‘pobres da terra’, chamado assim pelos 

profetas do Norte e do Sul 

(Ver Am 2,6-7;8,4-6; Sf 2,3).



Os ‘pobres’ da terra’ ficaram vivendo na 
terra deixada pela elite exilada, terra 
dominada pelo Império da Babilônia.

Povo do norte e povo do Sul, campesinos 
agora livres da presença da elite, dos seus 
governantes exilados trabalharam juntos e 

conviveram de uma forma mais 
descentralizada em aldeias comunitárias. 



As aldeias eram habitadas pela 
diversidade cultural desses povos; etnias, 

costumes e crenças.

Neste contexto no período pós-exílio o 
povo estava lá na terra e novamente foram 

centralizados... 



Com o apoio do Império Persa, o novo 
dono da terra de Israel o grupo da elite dos 

exilados voltou para a Judéia com poder 
mediado pelo domínio Persa, assim a elite 

aliada constituiu o governo teocrata. 



A teocracia com o Templo e a lei do 
puro e do impuro e a teologia da 

retribuição explorou, assim o ‘povo da 
terra’ (Ver Esd 4,4).

Foi com a teocracia que o Templo foi 
reconstruído tendo novamente sua 

posição de poder central.    



A política religiosa teocrata levantou um 
‘grito de desespero’ entre o povo 

campesino diante da pobreza e sofrimento 
(Ver Jó 24,12).

Aqueles que queriam viver fora da 
centralização teocrata migraram para 
Samaria. Lá construíram o templo no 

monte Garizim (+ - 328 a.C).



Este templo veio a se tornar um lugar de 
oposição dos camponeses contra o 

governo de Jerusalém (Ver Zc 11,14).

Estes, é o povo chamado de ‘samaritano’; 
povo desprezado, odiado e hostilizado 

pela autoridade teocrata de Jerusalém (Ver 
Eclo 50,25-26). 



Os samaritanos estão presentes nas 
comunidades joanina em uma nova 
realidade de vida e reconciliação em 
comum (Ver Jo 4; onde se encontra 

relatado a conversão de toda uma aldeia 
de samaritanos).



ESTRUTURA GERAL JO 4,1-26.39-42

A CONSTRUÇÃO TEOLÓGICA DO TEXTO;

A ‘SAMARITANA’ É A MULHER 
MARGINALIZADA EXCLUIDA, ELA 
TAMBÉM REPRESENTA UM POVO 

EXCLUÍDO MARGINALIZADO.



JESUS OFERECE AOS SAMARITANOS 
REPRESENTADOS POR ESTA MULHER 
MAIS DO QUE ELA ATÉ ENTÃO PODIA 

CARREGAR EM SEU CÂNTARO. 

JESUS SE OFERECE SENDO ‘ÁGUA VIVA’.



JESUS OFERECE ESPERANÇA E FÉ EM 
UMA COMUM-UNIDADE



‘... ELE SE MOSTRA COMO O MESSIAS 
QUE TEM ÁGUA VIVA, QUE SACIA OS 

MAIS PROFUNDOS ANSEIOS DE QUEM 
VIVE O DESPRESO...’; A INJUSTIÇA 

SOCIAL E RELIGIOSA.



JO 4,1-6 – ‘A missão de Jesus o leva à Samaria’ É missão
concreta de Jesus que se realiza plenamente indo ao
encontro da gente desprezada considerada impura pela
Religião Oficial. Gente que conserva suas tradições e anseia
pelo Messias que vai ao seu encontro.

JO 4,7-26 – ‘Jesus e a samaritana: encontro decisivo’ Um
diálogo que se articula pelas tradições de dois grupos que
se hostilizam entre si, mas em comum, ambos esperam o
Messias prometido. A água necessária para a vida é objeto
do discurso; vida e anúncio – Jesus água viva que se
compromete com a pessoa não suas tradições que são
causa de divisão. Assim, a pessoa também deve se
comprometer com esse projeto – Jesus Água Viva sem fim.



JO 4,27-38 – ‘Superar preconceitos e continuar a missão’
Esta passagem é um acréscimo. Jesus é um escândalo
diante de um preconceito religioso e cultural. A atitude de
Jesus é um ensinamento para os discípulos que fazem do
preconceito obstáculo para à missão; ‘reunir os filhos de
Deus que estavam dispersos’ (Ver Jo 4,11-52).

JO 4,39-42 – ‘Jesus revela o alcance de sua missão’.
Jesus um judeu que passa pela Samaria revela a
universalidade de sua missão; As ‘gentes’ que o reconhecem
como ‘salvador do mundo’ possibilidade de uma vida
reconciliada que agora vai agregando valores entre si que os
unem na mesma fé e um projeto de vida.



UMA ANÁLISE SEMÂNTICA DO TEXTO

POÇO DE ÁGUA; ‘Aí estava o poço de Jacó. Jesus, 

cansado da viajem, sentou-se tranquilamente junto ao poço... 

(Jo 4,6)’. No hebraico distintamente é 
chamado be´er. O poço de água não é 

fonte, nascente ou cisterna, mas be`er. O 
poço que a samaritana foi buscar água era 

herança que Jacó deixou.    



Poços eram muito raros e muito 
cobiçados, um tesouro que estabelecia a 
vida em comunidade que vivia perto do 

poço porque dele dependia. O poço é uma 
segurança vital. 



ÁGUA, no hebraico mayim é elemento 
básico para a sobrevivência e a mulher 

samaritana (um povo marginalizado 
principalmente pela Religião Oficial, mas 
que na água que os mantinham vivos a 
partilha e conhece o próprio messias) 

sabia da importância e necessidade para 
sua vida e vida do seu povo.



A Comunidade Joanina retoma a dimensão 
‘salvífica’ do elemento água que 

atravessou todo o A.T; o povo hebreu 
alcançou libertação (Ver Ex14) através da 

travessia das águas. A experiência 
tremenda de um povo que chama Javé de 

‘a fonte de água viva’ (Ver Sl 36,10; Jr 
2,13).   



Assim, os cristãos e cristãs respondendo a essa 
herança da presença divina em uma história de 

fé por gerações a retoma (Ver Jo 4,14; Ap 22,27). 
A comunidade joanina através do diálogo de 
Jesus com a samaritana; pelo próprio Jesus o 
mostra sendo ‘a fonte de água viva’ e assim, o 

entende.



JESUS ‘FONTE DE ÁGUA VIVA’; A mulher 
samaritana pede ‘Senhor, dá-me dessa água, 

para que eu não tenha mais sede, nem precise vir 
aqui tirá-la (Ver Jo 4,15)’. Jesus é ‘água viva’, 
acolhido, é uma necessidade e busca; a Vida 

Eterna.  
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