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PERSPECTIVAS

• AD INTRA

• AD EXTRA





“Dá-me sempre dessa água para que eu 
nunca tenha mais sede”

Um ícone bíblico: 
Jesus e a Samaritana



o encontro. “Dá-me de beber” (Jo 4,7)

Um dos versículos iniciais 

diz que “...era preciso 

passar pela Samaria” (Jo 

4,4)... E o que parecia um 

simples pedido de beber, dá 

início a um impressionante 

diálogo, em que a “água”, 

os “maridos” e, por fim, o 

“culto verdadeiro” a ser 

prestado a Deus ganham 

um significado especial. (n. 

15)



Jesus se apresentou com sede. Dar de 

beber era símbolo de acolhimento. A 

sede de Jesus é o seu desejo de nos 

ver seguindo seu caminho. (n. 16)



Diálogo e Conhecimento: “Se conhecesses o dom 

de Deus” (Jo 4,10)

São muitas as barreiras: 

sociais, culturais, religiosas e 

políticas presentes naquele 

encontro. Tudo, portanto, 

sugere mais desencontro que 

diálogo. (n. 18)



O que parecia ser uma cena de muitas suspeitas 

(um homem e uma mulher; um judeu e uma 

samaritana; dois desconhecidos próximos de um 

poço; ela sem nome...), torna-se um encontro entre 

a necessidade humana e a gratuidade de Deus. 
(n. 18)



A mulher descobre que 

para receber da nova 

água/vida é preciso 

tomar consciência das 

próprias fraquezas, 

das infidelidades e 

pecados... É preciso 

mudança de vida. 

É preciso conversão... 

Tudo em vista de uma 

nova vida. (n. 26) 



“Sou eu, que estou falando contigo” 

Agora a mulher descobriu 

que sua fonte de vida não 

vem do poço, mas de 

Jesus(n. 29)



o anúncio. “Vinde ver... Não será ele o Cristo?” (Jo 

4,29)

O que ela comunica aos seus 

resulta de uma experiência viva 

e pessoal. Não há outro 

caminho, a não ser o encontro 

pessoal, para tê-lo como Senhor. 

Isso valeu para aqueles 

samaritanos e continua valendo 

para nós hoje.

(n. 31)



o testemunho. “Nós mesmos ouvimos e sabemos... é 

o Salvador do mundo” (Jo 4,42)

Muitos samaritanos “creram 

em Jesus por causa da palavra 

da mulher que testemunhava” 

(Jo 4,39). A fé em Jesus nasce 

de um encontro com Ele. Mas 

tudo começou com um 

testemunho.

(n. 34)


