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ERA NECESSÁRIO PASSAR POR SAMARIA... 
     Catarine Conti  

Quando o Messias deixou a Judéia, por causa da disputa batismal que os fariseus incitaram, e 

partiu para a Galiléia, “era necessário passar por Samaria”. Nosso Senhor foi ao encontro de 

uma mulher samaritana por volta do meio-dia junto à fonte de Jacó. Nessa historia, é a 

Verdadeira Fonte que vai até a sede. 

 Dentro do coração daquela mulher havia um ralo que já havia sugado seis maridos. Jesus (o 

sétimo, o marido perfeito) inicia uma conversa sobre uma fonte inesgotável que poderia jorrar 

de dentro dela. Maravilhada diante daquele que, ao longo da conversa, descobrira ser o 

Messias, ela largou seu cântaro, deixando pra trás suas carências, e voltou para a cidade 

anunciando o Salvador do mundo.  

Essa narrativa fala de uma mulher samaritana que vivia para saciar sua sede. Uma sede de 

coisas que o mundo poderia oferecer. Jesus então traz alguns enormes segredos, tão 

libertadores, sobre essa mulher que precisava ir até a fonte buscar água para si.  

 1) Se alguém beber da água que o Cristo dá, nunca mais terá sede: Primeiro, ele disse 

 “se alguém beber da água que EU lhe der”. Então, reflita: você tem saciado sua sede, 

 seus anseios, com uma água que quem está te dando? O que você tem buscado para 

 saciar a sua sede? Não beba qualquer água, mas somente a que Ele tem pra te dar. E, 

 essa água que ele dá é a sua própria vida. Ele é a Água da Vida. Beber da vida do Cristo 

 parte do princípio de termos sede, anseio, pela vida de Deus. Sendo assim, não mais 

 teremos sede de qualquer outra coisa deste mundo. 

 2) A água que o Cristo nos dá gera em nós uma fonte que jorra pra sempre – jorra = de 

 dentro para fora. Isso fala de alguém que, uma vez dessedentado por Deus, agora de si 

 distribui água para o outro. Isso nos tira de um lugar de receptor para ser um doador – 

 doador  de vida, da vida de Deus. A realidade de uma fonte dentro de nós, nos leva a 

 assumir que não se trata do que o outro fez para mim, mas sim sobre o que eu posso 

 fazer em favor do outro. 

 Não é sobre o que eu vim buscar para mim, e sim sobre o que  eu vou levar para o outro. Não 

é sobre o que eu preciso, é sobre o que eu tenho para  ajudar a suprir a necessidade do outro. 

Não é sobre o que eu não recebi ou mesmo  sobre o que eu recebi, e sim sobre o que eu 

tenho para oferecer. 

 Essa verdade nos tira  de um lugar de carência e nos transforma em doadores de riquezas. O 

entendimento  dessa realidade fez aquela mulher, naquele momento, deixar de buscar água 

para si,  para intrepidamente distribuir a Água da Vida a uma cidade inteira. Essa realidade é a 

mesma que nos é oferecida diariamente.  

Foi necessário que Jesus chegasse até nós para que nos tornássemos libertos e plenos por sua 

Verdade para então nos tornarmos seus cooperadores nessa tão grande salvação...  

 


