
O EVANGELHO DE JOÃO

ÁGUA VIVA PARA A ALMA SEDENTA 

João 4. 13-14 
“Jesus Respondeu: “Quem Bebe Desta Água Logo Terá Sede Outra Vez, 14Mas Quem Bebe Da Água 

Que Eu Dou Nunca Mais Terá Sede. Ela Se Torna Uma Fonte Que Brota Dentro Dele E Lhe Dá A Vida 
Eterna”.  João 4.13-14 

Uma história muito conhecida da Bíblia é a história da Mulher Samaritana. 
O Ap. João não diz qual é o seu nome, mas ainda assim, ela é uma personagem bíblica muito conhecida. 
Mas, o que João nos conta é que Jesus queria se encontrar com ela. 

Quando a viu Jesus pediu que ela tirasse um pouco de água  para que pudesse se refrescar da longa 
caminhada que ele e os discípulos fizeram, até aquele poço, na cidade de Samaria. João ainda conta que, os 
samaritanos não se davam  bem com os judeus, o que torna esse encontro entre Jesus, que era judeu, com 
a mulher que era samaritana, ainda mais estranho.  Na verdade, Jesus estava apenas buscando uma 
oportunidade para falar da salvação que somente ele pode dar. Ele respondeu: 

10 “Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me 
pediria e eu lhe daria água viva”. 

A mulher samaritana tentou desconversar, queria que Jesus pensasse que ela não sabia sobre o que ele 
estava falando. Mas Jesus foi direto e mostrou para ela que somente ele poderia lhe dar a água viva que 
acabaria com a sede da alma daquela mulher. 

O texto bíblico e este breve resumo de parte da história nos mostras que a mulher samaritana enfrentava 
grandes dificuldades. Muitas dessas dificuldades foram vividas por algum parente próximo, ou talvez de 
algum amigo nosso. Quem sabe, nós mesmos não estamos passando por algo semelhante? 

Nesse ponto entra a benção de ouvir e compartilhar a Palavra de Deus, ela nos ajuda com suas histórias e 
ensinamentos como reagir nas mais diferentes situações da vida.  

Vamos ver quais foram as dificuldades que a mulher samaritana passou e como Jesus lhe ajudou. 

1. Dificuldade com a cultura 
A samaritana era uma mulher! Ser mulher era uma grande dificuldade naquela cultura. Para se ter uma 
ideia, os rabinos (mestres da lei) mais ortodoxos (que seguem as doutrinas ou normas com rigor),  
proibiam seus companheiros de ao menos cumprimentar uma mulher em público. De fato, um rabino não 



poderia nem conversar com sua própria esposa, filha ou irmã em público. Ser flagrado conversando com 
uma mulher em público seria o fim de sua reputação e carreira. 

Havia, inclusive, alguns fariseus que chegavam a fechar os olhos quando viam uma mulher caminhando 
em sua direção e, por isso, corriam para o outro lado da rua ou para dentro do primeiro estabelecimento 
que estivesse aberto.  

Não é de se espantar, portanto, a informação que recebemos de João. 

(v. 9): “A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os 
samaritanos. ‘Você é judeu, e eu sou uma mulher samaritana’, disse ela a Jesus. ‘Como é que 

me pede água para beber?’ 

Ela sofria com com essa dificuldade cultural. Seu coração estava rancoroso. 

2. O preconceito racial 
Veja o que Isaías escreve a respeito da cidade de Samaria: 

“Que aflição espera a orgulhosa cidade de Samaria, a coroa gloriosa dos bêbados de Israel! Fica 
na parte alta de um vale fértil, mas sua beleza gloriosa murchará como uma flor. Ela é o 

orgulho de um povo que o vinho derrubou.” Isaias 28. 1 

De fato, ao mandar seus discípulos irem comprar comida no povoado em Samaria (vv. 8 e 27), Jesus 
estava cometendo um sacrilégio (um desrespeito à religiosidade dos judeus); afinal, os judeus 
consideravam imunda a comida dos samaritanos. 

A mulher samaritana sofria com essa dificuldade racial. Seu coração estava irado. 

3. Dificuldade social 
Além de ser mulher e samaritana, ela tinha uma vida moral reprovada pela lei, pois lemos que a mesma 
já tinha se casado por 5 vezes e agora morava com um homem sem estar casada com ele. (vv. 16-18).  

Era tão desprezada e, provavelmente, perseguida e mal-falada pelas pessoas que moravam próximo 
dela, que quando ia ao poço para buscar água, realizando uma das tarefas mais comuns da vida de uma 
mulher naquele tempo, o fazia na pior hora do dia, a hora mais quente, pois certamente não haveria mais 
ninguém no poço “por volta do meio-dia”(v. 6).  

A mulher samaritana sofria com a perseguição social. Seu coração estava amargurado 



4. Dificuldade emocionais 
Vimos que a samaritana se casou cinco vezes e agora vivia com um sexto homem. Por quê? O que 
aconteceu com os demais? Morreram? Abandonaram-na? Não sabemos.  

De toda forma, seja a dor de ter perdido 5 maridos ou abandono e vivendo sozinha, ter que 
recomeçar, reconstruir e refazer tudo de novo e de novo e de novo (5 vezes de novo!) sugou todas as 
suas forças emocionais. De fato, agora, naquele momento de sua vida, ela sentia como se não tivesse 
ninguém. Você ouviu a resposta que ela deu a Jesus? 

16“Vá buscar seu marido”, disse Jesus. 17“Não tenho marido”, respondeu a mulher. Jesus 
disse: “É verdade. Você não tem marido, 18pois teve cinco maridos e não é casada com o 

homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade”. 

Perdas e culpa roubavam toda a sua força emocional. Era tanto que, o homem com quem ela vivia, ela nem 
o sentia como sendo seu de verdade. Seu coração estava secando, desidratando-se para a morte. 

5. Dificuldade com a rotina do trabalho 
Aquela mulher não tinha tempo nem para chorar em paz. Trabalhava e trabalhava duro. Trabalhava sob o sol 
escaldante do meio-dia (v. 6). De tão cansada, ela queria desesperadamente a água que Jesus lhe ofereceu, 
para nunca mais ter que voltar ao poço (v. 15).  

A mulher samaritana sofria sob o peso da rotina de trabalho. Seu coração estava cansado. 

Como Jesus ajudou a mulher samaritana? 

Mostrou que sua religião era vazia-  Ela quis mostrar para Jesus que apesar de suas dificuldades, era 
uma pessoa religiosa. Começou a discutir com Jesus sobre quem tinha razão na disputa pelo lugar correto 
de adoração a Deus, mas Jesus lhe mostra que sua religião não estava ajudando e que se apoiar nela era 
um erro. 

Se a nossa religião não ensina que somente Jesus é o salvador, não há conteúdo nela. Onde está a sua fé,  
em Jesus ou qualquer outra coisa? 

Mostrou que seus relacionamentos não tinham compromisso- Fica claro que a mulher samaritana 
não admitia a possibilidade de viver sozinha, ela queria um marido, uma família! Entretanto seus 
relacionamentos não tinham compromisso, fosse de sua parte ou de seus maridos. Isso deixou sua alma 
ainda mais sedenta e Continuou tentando matar sua sede com relacionamentos. 



Jesus lhe mostra que sua sede de salvação não pode ser suprida por pessoas, Apenas ele pode nos dar a 
água da vida eterna.  

Mostrou que seu trabalho não trazia realização- A samaritana era esforçada, buscava água na hora 
mais quente do dia. Jesus lhe mostra que ela poderia fazer aquilo por toda a vida e ainda assim continuaria 
a ter sede.  

Muitas pessoas buscam realização e prazer em suas vidas por meio do trabalho. Pensam que serão 
reconhecidas e valorizadas, ainda que terão uma compensação financeira que valha à pena tanto esforço, a 
mulher samaritana não era diferente. Mas sua alma só teria paz e recompensa eterna se bebesse da água 
viva que traz salvação, somente Jesus tem dessa água. 

Sede de Deus e de Jesus 

Por causa do pecado estamos separados da fonte de água viva. (Rm. 3. 23) Isso nos faz buscar matar 
nossa sede Deus, com tudo o que não satisfaz. Mesmo você, uma criança tem sede de Deus e busca matar 
sua sede longe dele, por meio da proteção dos pais, carinho dos avós, comprando muitas coisas… 
Entretanto, você continua com sede de Deus, mas não percebe, até que ter tudo o que você tem não te dá 
mais a alegria de antes. E vai atras de outras fontes vazias para matar sua sede. 

Somente quando reconhecemos que Jesus é quem pode matar nossa sede, assim com fez mulher 
samaritana, é que nos realizaremos. Creia em Jesus, confesse sua necessidade dele e receba da água da 
vida! 

Querido Deus, 
Quero agradecer ao Senhor por me amar como eu sou e não me rejeitar por causa dos meus pecados. 
Assim como a mulher samaritana, me ajude a crer e entender que somente Jesus é o Salvador.   
Em nome de Jesus, 
Amém! 


