
 

Senhor, dá-me dessa água! 

Existia entre judeus e samaritanos profunda inimizade. Os samaritanos eram 

desprezados pelos judeus por sua raça de sangue mestiço e religião sincretista, 

resultantes da fusão com os colonos assírios. 

Oseias foi o profeta da Samaria e se refere a ela como a adúltera e a prostituta. Sua 

prostituição e adultério consistiam em ter abandonado o verdadeiro Deus. Mas Deus 

não a abandonará: “Eu a castigarei pelos dias dos baals, aos quais queimava incenso. 

Enfeitava-se com o seu anel e o seu colar e corria atrás de seus amantes, mas de mim 

ela se esquecia! Oráculo de Javé. Por isso, eis que vou, eu mesmo, seduzi-la, conduzi-la 

ao deserto e falar-lhe ao coração” (Os 2, 16). 

Jesus é o Messias-Esposo que agora buscará a esposa infiel. Ele “tinha que passar pela 

Samaria” (Jo 4, 4). Não por motivos geográficos (poderia ir para a Galileia passando 

pela Transjordânia), mas por causa da sua missão messiânica. 

Samaria é terra densa de história. História que remonta às origens de Israel, quando 

judeus e samaritanos estavam unidos numa mesma glória. 

Jesus entra na Samaria. “Estava ali o poço de Jacó” (4, 6). Este poço fora dom de Jacó a 

seus filhos (ou seja, a seu povo) e tornava presente a sua memória gloriosa. O poço é 

figura das instituições judaicas: representa a Lei, o templo, a sinagoga e o seu centro, 

Jerusalém. É a tradição comum a todos, a sua glória. 

Cansado da viagem, Jesus senta-se junto ao poço. Chega uma samaritana para tirar 

água. Ela não tem nome: representa todos os samaritanos, considerados pelos judeus 

como impuros e idólatras. 

Jesus lhe pede de beber. Com isso quebra os preconceitos e as discriminações de raça 

e de sexo (um homem não conversava publicamente com uma mulher desconhecida). 

A mulher o interroga: “Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou 

samaritana?” (4, 9). Jesus responde: “Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que 

te pede: ‘Dá-me de beber’, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva” (4, 

10). 

O poço é dom de Jacó. Jesus é o dom de Deus, que traz a salvação para todos. Ele é o 

manancial da vida, o portador da água que mata a sede para sempre. É esta água viva, 

a água do Espírito, que ele oferece à samaritana. “E a água que eu lhe der se tornará 

nele uma fonte que jorra para a vida eterna” (4, 14b). 

A samaritana crê que isso é possível e pede dessa água. Ela está disposta a abandonar 

para sempre o poço da Lei e da tradição. Prefere o manancial interior ( e não o 
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exterior, como o de Jacó), que poderá atingir a profundidade do seu ser e apagar a sua 

sede de vida plena. Jesus é o verdadeiro manancial, que toma o lugar da Lei, da 

tradição e do templo. 

Também na Cruz ele primeiro manifestará a sua sede (cf. Jo 19, 28) e em seguida dará 

a água que brota do seu lado aberto (cf. 19, 34). 

No sacrário, Jesus está permanentemente se oferecendo para apagar a nossa sede de 

vida plena. Em Jesus Eucarístico está o segredo da Vida, a fonte de água viva que abre 

o horizonte do Reino. 

“Senhor, dá-me dessa água” (4, 15). 

  

 


