
Lectio Divina – III Domingo da Quaresma (Ano A) 
 

1) Oração inicial: Começamos por invocar o Espírito Santo, que nos faz conhecer e querer 

fazer a vontade de Deus. Podemos rezar, por exemplo, a oração: 
 

 «Vinde, Espírito Santo, 

enchei os corações dos vossos fiéis 

e acendei neles o fogo do vosso amor.  

– Enviai, Senhor, o vosso Espírito,  

e tudo será criado; 

e renovareis a face da terra.   

Ó Deus,  

que instruístes os corações dos vossos fiéis 

com as luzes do Espírito Santo, 

fazei que apreciemos rectamente  

todas as coisas 

e gozemos sempre da sua consolação. 

Por Cristo Senhor nosso. Amém.» 
 

 
  

2) Leitura da Palavra de Deus:  

III Domingo da Quaresma – (Jo 4,5-42) – Ano A 

 

3) Meditar a Palavra de Deus:  
 

Ambiente 

O Evangelho deste domingo situa-nos junto de um poço, na cidade samaritana de 

Sicar. A Samaria era a região central da Palestina – uma região heterodoxa, habitada por 

uma raça de sangue misturado (de judeus e pagãos) e de religião sincretista. 

Na época do Novo Testamento, existia uma animosidade muito viva entre samaritanos 

e judeus. Historicamente, a divisão começou quando, em 721 a.C., a Samaria foi tomada 

pelos assírios e foi deportada cerca de 4% da população samaritana. Na Samaria 

instalaram-se, então, colonos assírios que se misturaram com a população local. Para os 

judeus, os habitantes da Samaria começaram, então, a paganizar-se (cf. 2 Re 17,29). A 

relação entre as duas comunidades deteriorou-se ainda mais quando, após o regresso do 

Exílio, os judeus recusaram a ajuda dos samaritanos (cf. Esd 4,1-5) para reconstruir o 

Templo de Jerusalém (ano 437 a.C.) e denunciaram os casamentos mistos. Tiveram, então, 

de enfrentar a oposição dos samaritanos na reconstrução da cidade (cf. Ne 3,33-4,17). No 

ano 333 a.C., novo elemento de separação: os samaritanos construíram um Templo no 

monte Garizim; no entanto, esse Templo foi destruído em 128 a.C. por João Hircano. Mais 



tarde, as picardias continuaram: a mais famosa aconteceu por volta do ano 6 d.C., quando 

os samaritanos profanaram o Templo de Jerusalém durante a festa da Páscoa, espalhando 

ossos humanos nos átrios. 

Os judeus desprezavam os samaritanos por serem uma mistura de sangue israelita com 

estrangeiros e consideravam-nos hereges em relação à pureza da fé jahwista; e os 

samaritanos pagavam aos judeus com um desprezo semelhante. 

A cena passa-se à volta do “poço de Jacob”, situado no rico vale entre os montes Ebal 

e Garizim, não longe da cidade samaritana de Siquém (em aramaico, Sicara – a actual 

Askar). Trata-se de um poço estreito, aberto na rocha calcária, e cuja profundidade 

ultrapassa os 30 metros. Segundo a tradição, teria sido aberto pelo patriarca Jacob… 

Os dados arqueológicos revelam que o “poço de Jacob” serviu os samaritanos entre o 

ano 1000 a.C. e o ano 500 d.C. (embora ainda hoje se possa extrair dele água). O “poço” 

acaba por transformar-se, na tradição judaica, num elemento mítico. Sintetiza os poços 

abertos pelos patriarcas e a água que Moisés fez brotar do rochedo no deserto (primeira 

leitura de hoje); mas, sobretudo, torna-se figura da Lei (do poço da Lei brota a água viva 

que mata a sede de vida do Povo de Deus), que a tradição judaica considerava observada 

já pelos patriarcas, antes de ser dada ao Povo por Moisés. 

O Evangelho segundo São João apresenta Jesus como o Messias, Filho de Deus, 

enviado pelo Pai para criar um Homem Novo. No chamado “Livro dos Sinais” (cf. Jo 4,1-

11,56), o autor apresenta – recorrendo aos “sinais” da água (cf. Jo 4,1-5,47), do pão (cf. Jo 

6,1-7,53), da luz (cf. Jo 8,12-9,41), do pastor (cf. Jo 10,1-42) e da vida (cf. Jo 11,1-56) – 

um conjunto de catequeses sobre a acção criadora do Messias. 

O nosso texto é, exactamente, a primeira catequese do “Livro dos Sinais”: através do 

“sinal” da água, o autor vai descrever a acção criadora e vivificadora de Jesus. 

 

Mensagem 

No centro da cena, está o “poço de Jacob”. À volta do “poço” movimentam-se as 

personagens principais: Jesus e a samaritana. A mulher (aqui apresentada sem nome 

próprio) representa a Samaria, que procura desesperadamente a água que é capaz de matar 

a sua sede de vida plena. Jesus vai ao encontro da “mulher”. Haverá neste episódio uma 

referência ao Deus/esposo que vai ao encontro do povo/esposa infiel para lhe fazer 

descobrir o amor verdadeiro? 

Tudo indica que sim (aliás, o profeta Oseias, o grande inventor desta imagem 

matrimonial para representar a relação Deus/Povo, pregou aqui, na Samaria). 

O “poço” representa a Lei, o sistema religioso à volta do qual se consubstanciava a 

experiência religiosa dos samaritanos. Era nesse “poço” que os samaritanos procuravam a 

água da vida plena. No entanto: o "poço" da Lei correspondia à sede de vida daqueles que 

o procuravam? Não. Os próprios samaritanos tinham reconhecido a insuficiência do 

“poço” da Lei e haviam buscado a vida plena noutras propostas religiosas (por isso, Jesus 

faz referência aos “cinco maridos” que a mulher já teve: há aqui, provavelmente, uma 

alusão aos cinco deuses dos samaritanos de que se fala em 2 Re 17,29-41). 



Estamos, pois, diante de um quadro que representa a busca da vida plena. Onde 

encontrar essa vida? Na Lei? Noutros deuses? A mulher/Samaria dá conta da falência 

dessas “ofertas” de vida: elas podem “matar a sede” por curtos instantes; mas quem 

procura a resposta para a sua realização plena nessas propostas voltará a ter sede. 

É aqui que entra a novidade de Jesus. Ele senta-se “junto do poço”, como se 

pretendesse ocupar o seu lugar; e propõe à mulher/Samaria uma “água viva”, que matará 

definitivamente a sua sede de vida eterna (vers. 10-14). Jesus passa a ser o “novo poço”, 

onde todos os que têm sede de vida plena encontrarão resposta para a sua sede. 

Qual é a água que Jesus tem para oferecer? É a “água do Espírito” que, no Evangelho 

de João, é o grande dom de Jesus. Na conversa com Nicodemos, Jesus já havia avisado 

que “quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no Reino de Deus” – Jo 3,5; e 

quando Jesus se apresenta como a “água viva” que matará a sede do homem, João tem o 

cuidado de explicar que ele se referia ao Espírito, que iam receber aqueles que 

acreditassem nele (cf. Jo 7,37-39). Esse Espírito, uma vez acolhido no coração do homem, 

transforma-o, renova-o e torna-o capaz de amar Deus e os outros. 

Como é que a mulher/Samaria responde ao dom de Jesus? Inicialmente, ela fica 

confusa. Parece disposta a remediar a situação de falência de felicidade que caracteriza a 

sua vida, mas ainda não sabe bem como: essa vida plena que Jesus está a propor-lhe 

significa que a Samaria deve abandonar a sua especificidade religiosa e ceder às 

pretensões religiosas dos judeus, para quem o verdadeiro encontro com Deus só pode 

acontecer no Templo de Jerusalém e na instituição religiosa judaica (“nossos pais 

adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar”)? 

No entanto, Jesus nega que se trate de escolher entre o caminho dos judeus e o 

caminho dos samaritanos. Não é no Templo de pedra de Jerusalém ou no Templo de pedra 

do monte Garizim que Deus está… O que se trata é de acolher a novidade do próprio 

Jesus, aderir a Ele e aceitar a sua proposta de vida (isto é, aceitar o Espírito que ele quer 

comunicar a todos os homens). 

Dessa forma – e só dessa forma – desaparecerá a barreira de inimizade que separa os 

povos – judeus e samaritanos. A única coisa que passa a contar é a vida do Espírito que 

encherá o coração de todos, que a todos ensinará o amor a Deus e aos outros e que fará de 

todos – sem distinção de raças ou de perspectivas religiosas – uma família de irmãos. 

A mulher/Samaria responde à proposta de Jesus abandonando o cântaro (agora inútil), 

e correndo a anunciar aos habitantes da cidade o desafio que Jesus lhe faz. O texto refere, 

ainda, a adesão entusiástica de todos os que tomam conhecimento da proposta de Jesus e a 

“confissão da fé”: Jesus é reconhecido como “o salvador do mundo” – isto é, como aquele 

que dá ao homem a vida plena e definitiva (vers. 28-41). 

O nosso texto define, portanto, a missão de Jesus: comunicar ao homem o Espírito que 

dá vida. O Espírito que Jesus tem para oferecer desenvolve e fecunda o coração do 

homem, dando-lhe a capacidade de amar sem medida. Eleva, assim, esses homens que 

buscam a vida plena e definitiva à categoria de Homens Novos, filhos de Deus que fazem 

as obras de Deus. Do dom de Jesus nasce a nova comunidade. 



Actualização 

♦ A modernidade criou-nos grandes expectativas. Disse-nos que tinha a resposta para 

todas as nossas procuras e que podia responder a todas as nossas necessidades. Garantiu-

nos que a vida plena estava na liberdade absoluta, numa vida vivida sem dependência de 

Deus; disse-nos que a vida plena estava nos avanços tecnológicos, que iriam tornar a nossa 

existência cómoda, eliminar a doença e protelar a morte; afirmou que a vida plena estava 

na conta bancária, no reconhecimento social, no êxito profissional, nos aplausos das 

multidões, nos “cinco minutos” de fama que a televisão oferece… No entanto, todas as 

conquistas do nosso tempo não conseguem calar a nossa sede de eternidade, de plenitude, 

dessa “mais qualquer coisa” que nos falta para sermos, realmente, felizes. A afirmação 

essencial que o Evangelho de hoje faz é: só Jesus Cristo oferece a água que mata 

definitivamente a sede de vida e de felicidade do homem. Eu já descobri isto, ou a minha 

procura de realização e de vida plena faz-se noutros caminhos? O que é preciso para 

conseguirmos que os homens do nosso tempo aprendam a olhar para Jesus e a tomar 

consciência dessa proposta de vida plena que ele oferece a todos? 

♦ Essa “água viva” de que Jesus fala faz-nos pensar no baptismo. Para cada um de nós, 

esse foi o começo de uma caminhada com Jesus… Nessa altura acolhemos em nós o 

Espírito que transforma, que renova, que faz de nós “filhos de Deus” e que nos leva ao 

encontro da vida plena e definitiva. A minha vida de cristão tem sido, verdadeiramente, 

coerente com essa vida nova que então recebi? O compromisso que então assumi é algo 

esquecido e sem significado, ou é uma realidade que marca a minha vida, os meus gestos, 

os meus valores e as minhas opções? 

♦ Atentemos no pormenor do “cântaro” abandonado pela samaritana, depois de se 

encontrar com Jesus… O “cântaro” significa e representa tudo aquilo que nos dá acesso a 

essas propostas limitadas, falíveis, incompletas de felicidade. O abandono do “cântaro” 

significa o romper com todos os esquemas de procura de felicidade egoísta, para abraçar a 

verdadeira e única proposta de vida plena. Eu estou disposto a abandonar o caminho da 

felicidade egoísta, parcial, incompleta, e a abrir o meu coração ao Espírito que Jesus me 

oferece e que me exige uma vida nova? 

♦ A samaritana, depois de encontrar o “salvador do mundo” que traz a água que mata a 

sede de felicidade, não se fechou em casa a gozar a sua descoberta; mas partiu para a 

cidade, a propor aos seus concidadãos a verdade que tinha encontrado. Eu sou, como ela, 

uma testemunha viva, coerente, entusiasmada dessa vida nova que encontrei em Jesus? 

 

4) Rezar a Palavra de Deus.  

5) Contemplar a Palavra.  

6) Conservar a Palavra de Deus na vida. 

 

Terminemos a Lectio Divina com a 

oração do Pai Nosso, conscientes de 

querermos viver a mensagem do Reino de 

Deus e fazermos a Sua vontade. 


