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Jesus e a Mulher Samaritana  (Jo 4,1-30.39-42) 

 

 

 

 

 

 

Origem do povo samaritano. 

722 a.C – Queda da Samaria 

400 a.C – Neemias e Esdras 

597 a.C – Babilônia invade Jerusalém 

587 a.C – Babilônia invade novamente Jerusalém e destrói o templo. 

Teocracia 

328 a.C construção do templo no monte Garizim  

 

Estrutura do texto 

A  v1-3 Jesus vai a galileia (fama de Jesus na Judeia) 

              B  v4  Geografia do percurso da Judeia à Galileia 

                      C  V5-6 Chegada de Jesus em Sicar, na fonte de Jacó 

                                       D v7-26  Encontro e Diálogo de Jesus com a Samaritana  

                      C’ v 27  Chegada dos discípulos 

              B’28 -29 Ida a cidade e anúncio 

A ‘ V30 .39 -42  Encontro dos Samaritanos  com Jesus ( fama de Jesus na Samaria) 

 

Geografia de Samaria 

As terras Samaritanas ficavam entre as terras da Judéia e da Galiléia. 
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O caminho contornando Samaria levava o dobro do tempo, ao invés dos três dias 

necessários indo direto da Galiléia a Jerusalém, porque evitando Samaria era preciso 

atravessar o rio Jordão duas vezes para seguir um caminho a leste do rio (Vita 269) 

 

Análise semântica:  

Poço de Jacó 

Esse poço era o único na região, usado desde o ano 1000 a.C. até por volta de 500 d.C. 

O poço de Jacó remete ao poço onde Jacó encontrou seu grande amor, Raquel (Gn. 29,1-

14). O poço era muito importante para a vida dos pastores e de seus rebanhos, era o lugar 

de encontro, abastecimento e descanso (Gn 16,13-14; 21,25-31; 26,19-22). 

Ao redor do poço as pessoas celebravam a vida (Jz 5,11) e também para discutir (Gn 

26,19; Ex 2,16-17). 

Jesus e a Samaritana 

Jesus e a mulher Samaritana sem nome eram de dois povos diferentes e historicamente 

antagônicos, cada um considerando que o outro  se desviou drasticamente da antiga fé de 

Israel. Samaria era vista como região impura por ser uma região de povo misto e de várias 

religiões. Eles se casaram com  gentios, que foram transferidos para Samaria pelo 

imperador Assírio. 

Água Viva 

Água viva não é a água da mina, mas a água que jorra do lado trespassado de Jesus 

(batismo), simbolizando a salvação do gênero humano. 

Beber da água que Jesus der, pressupõe antes de tudo crer nele e aderir ao seu projeto 

salvífico: vida eterna. 

Jesus veio para que todos tenham vida e vida plena (Jo 10,10). 

Mulher 

No evangelho segundo João, o papel desempenhado pelas mulheres é visível: Discipulado 

feminino. Jesus começa seus sinais por meio de intercessão de sua mãe a quem cama de 

Mulher (Jo 2,4-5). 

A mulher samaritana é a primeira pessoa a ouvir da boca de Jesus a declaração messiânica 

“Eu sou” (Jo 4,26), e depois se torna apóstola dos samaritanos. 

Eu sou o Messias 

Jesus é maior do que o grande Moisés, a Nova Aliança é maior do que a grande Antiga 

Aliança, o sangue do homem justo (Jesus) é maior do que o sangue do justo Abel. 
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Atualização 

Este episódio nos pede que sejamos muito sensíveis pelos excluídos pelo sistema 

sociopolítico, econômico, cultural e religioso. A mensagem de Jesus que veiculamos deve 

superar todos os obstáculos, sobretudo a intolerância religiosa, a homofobia, o machismo, 

o preconceito, entre outros elementos que geram divisão em nosso seio. O que mais 

importa não é as nossas diferenças, mas a concretização do amor nas nossas vivências. O 

projeto de salvação é aberto a todas as culturas, raças e gêneros. 

 

 


