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Jesus e a samaritana (4, 1-42)  
 

Contexto: o marco inspira-se literariamente em Gn. 24, 13-14, ver 24, 43 e 24, 28-
32.  Em 4, 16, 18ss de João faz-se alusão a 2 Reis 17, 24ss e em Os. 2, 18-19 está a 
referência à origem da semi-ídolatria dos samaritanos e o anuncio da sua conversão. O 
encontro no poço é um recurso literário. Gn. 29, 1ss; Ex. 2, 15ss  
 

Para Johan Konings, anteriormente a novidade cristã foi apresentada no contexto 
do judaísmo rabínico-farisaico (encontro com Nicodemos) e também do contexto do 
judaísmo joanita (encontro com João Batista); em Jo 4, 1 - 42 o dom de Deus ultrapassa 
esses contextos e é apresentado às comunidades samaritanas. Note-se que é um episódio 
não partilhado pela tradição sinótica e que possivelmente representa um interesse 
específico do(s) autores pelo contexto das nascentes comunidades cristãs nascidas na 
Samaria. 

 
A perícope está dividida em três momentos: 

 
I. Jesus e a samaritana junto do poço de Jacó (4, 1-26) 
II. Jesus e os discípulos (4, 27-38) 
III. Jesus e os samaritanos, que passam a crer nele (4, 39-42) 
 

Preambularmente, Konings, especula que Jesus se retira da Judéia para a Galileia, 
considerando o olhar dos fariseus que passaram a notar seu maior sucesso sobre o Batista. 
Jesus, diferentemente de João é sempre mais identificado pelos seguidores como o Filho 
de Deus, coisa que o Batista não confessa. Neste sentido, Jesus é um problema para os 
fariseus e percebendo o início do conflito que ele julga precoce, se retira. 

 
O evangelho situa Jesus deixando Judeia e se dirigindo para Galileia. Nesse 

percurso uma opção é passar pela Samaria, trajeto que Jesus assume, abrindo assim o 
projeto e objetivo de sua missão. Chega perto da cidade de Sicar, onde fica o sítio que o 
patriarca Jacó deu a seu filho José. Na hora sexta, portanto sol a pino, Jesus descansa a 
beira do poço (fonte de Jacó). É um poço de água parada? Ou uma mina corrente água 
corrente no fundo. Esta parece uma confusão proposital, inclusive com a ideia da “água 
viva” 4, 10 e com referências ao AT, Gn 29, 1 – 4, Jacó encontrou nesse poço seu grande 
amor: Raquel; e Nm 21, 16 – 18, o poço de Moisés. 
 
A Samaritana: ela é mulher, samaritana e que teria aparentemente uma vida pouco 
exemplar, encontra-se com Jesus em um horário contrário ao encontro com Nicodemos, 
um encontro noturno com um homem, chefe dos judeu e fariseu. São “catecúmenos” 
opostos e segue-se toda a “catequese” da água viva, confundida por vezes pela mulher 
com a água do poço que também é uma nascente. 
 
Jesus no diálogo com a Samaritana rompe com duas barreiras: a religiosa e social-sexista. 
É um diálogo de catequese, de iniciação do projeto de Jesus, transmitido para a 
Samaritana. Um cristão já iniciado sabe que Jesus é maior que Jacó e que Ele se refere a 
água do batismo. Mas ela, ainda não. Jesus é maior que Jacó, maior do que a sabedoria 
antiga. A comunhão com Jesus, simbolizada pela água do batismo, comunica o Espírito. 
 



No simbolismo do AT a água profunda, ou a água viva, pode muito bem representar a 
Sabedoria e a Lei, Pr 13, 14; Br 3, 12; Sr 24, 21; Is 55, 1. Pode também significar o Espírito 
de Deus, Is 32, 15; Jl 2, 28; Ez 36, 25. E é assim que interpreta Jo 7, 39. Estes dois 
simbolismos, Sabedoria e a Lei e O Espírito parecem estar nesta catequese batismal 
oferecida pelo diálogo sobre a água viva com a samaritana.  
 
Em seguida, Jesus manda chamar seu esposo. Ela nega ter marido. Jesus diz: tiveste cinco 
e o que tens agora não é teu marido. Aqui a alusão é ao sincretismo samaritano com um 
antigo histórico de culto aos ídolos e o culto ao Deus samaritano no monte de Garazim, que 
se enxerga do lugar onde Jesus se encontra com a Samaritana. Existia ali um templo que 
foi destruído pelo rei Hasmoneu João Hircano, em 128 ac. Há também, possivelmente um 
jogo de palavras com o termo marido, ba´al, deus cananeu. De toda forma é uma situação 
de não condenação, de salvação oferecida a todos e de um sinal de independência do 
judaísmo.  
 
Jesus e os discípulos. Missão escatológica. 
 
O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e levar a termo a sua obra, Jo 4, 
34. Os ceifadores são os apóstolos, mas Jesus os manda recolher num campo onde outros 
se cansaram de semear. (Talvez, os profetas, talvez João Batista, etc.) 
 
Com os samaritanos Jesus reforça que agora o lugar de encontro com Deus será Jesus 
mesmo: “Vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em 
espírito e em verdade”. Jesus atinge o desejo messiânico dos samaritanos. 
Pedem para ele ficar. Jesus aceita e fica no meio dos samaritanos. Reconhecemos que 
este é o Salvador do mundo.  
Jesus permanece só dois dias. É tempo de missão. O caminho continua.   
 
Acréscimos de outros autores:  
 

Estrutura de Juan Barreto:  

A unidade da perícope é marcada pela chegada a Samaria e a saída daí para a Galiléia.  
4, 4-6: Chegada a Samaria. Dados descritivos 
4, 7-15: A mulher samaritana: o povo de Jacó e a água do Espírito  
4, 16-26: os cultos do passado e o novo culto. O messias  
4, 27-30 Os discípulos. Anúncio da mulher aos de sua aldeia  
4, 31-38 A acolhida em perspectiva 
4, 39-42 A realidade da colheita: a fé dos samaritanos 
4, 43-44 Saída da Samaria  
 
Estrutura de Jorge Zevini:  
Ambientação do colóquio 4, 1-6 
Diálogo de Jesus com a Samaritana 4, 7-26 
Jesus doador da água viva. VV 7-15; Jesus se revela Profeta e Messias. VV 16-26  
Interlúdio do colóquio 4, 27-30 
Diálogo de Jesus com os discípulos 4, 31-38 
Jesus e o alimento da sua missão. VV 31-34 
Jesus e a ceifa messiânica. VV. 35-38  
Conclusão do episódio 4, 39-42; 4, 7-26 e 4, 31-38 são para este autor a parte mais 
importante da perícope. 


