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ção de Mestrado), 2011. 

RESUMO 

 

Esta pesquisa se propõe a compreender qual o significado do minis-

tério feminino e as mútuas relações dos símbolos na comunidade jo-

anina. O filtro teológico adotado para essa compreensão partiu como 

base de João 4, em que surgem, dentro dessa perícope, sinais de uma 

comunidade em um processo teológico em diversas fases. É relevan-

te a exegese porque nos permite entender o contexto histórico, as di-

ficuldades da comunidade joanina e quais as principais questões dis-

cutidas dentro desse texto. A intenção primária é apresentar o valor 

da mulher para a comunidade de João em contrapartida com a opres-

são religiosa no mesmo período. Partindo do texto de Jo 4, 4-42, pre-

tendemos também entender a proposta do redator, que usa os símbo-

los como forma de linguagem para classificar os personagens, a qua-

lidade da missão e a forma de servir ao reino de Deus na perspectiva 

joanina.   

 

Palavras-chave: Mulher – Água viva – Símbolos – Poço/Fonte -  

Adoradores – Espírito – Verdade – Samaritanos. 
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BRITO, Marco Aurélio de. The Women´s Ministry and Interpretations Mystical-Symbol of 

John 4,4-42. São Bernardo do Campo: Methodist University of São Paulo, (Master´s Pro-

gram Dissertation), 2011. 

ABSTRACT 

 

The aims of this research are understand the meaning of the feminine 

ministry and the mutual relations of the symbols in the Johannine 

community. The theological filter adopted for this understanding came 

from the basis of John 4, which arises within these passage signals of 

a community in a theological process in several phases. The exegesis 

is relevant because it allows us to understand the historical context, 

the difficulties of the Johannine community and what the main issues 

discussed within this text. The primary intent is display the women 

value to the Jhoannine community in contrast with religious oppres-

sion in the same period. From the text of John 4, 4-42, we also intend 

to understand the writer's proposal that uses symbols as form of lan-

guage to classify the characters, the quality of the mission and how to 

serve the kingdom of God in the Johannine perspective. 

 

Key-words: Women - Living Water - Symbols - Well/Fountain - Wor-

ship - Spirit - Truth - Samaritans. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Nossa pesquisa tentará compreender o capítulo 4 do evangelho de João e sua compo-

sição a partir de alguns pontos como: a origem e a formação do grupo joanino, a organiza-

ção da comunidade, a constituição do evangelho e a sua evolução teológica, cristológica e 

simbólica; assim também os diversos grupos formadores de opinião dentro dessa comunida-

de. 

A partir desses tópicos, entraremos nos pontos que serão realmente importantes para 

nossa dissertação, ou seja, o ministério feminino, o significado da água viva, o poder dos 

símbolos e as mútuas relações entre os grupos. Nossa dissertação terá então por finalidade 

abordar o pensamento religioso do movimento cristão do primeiro século, a partir da comu-

nidade de João, procurando entender o valor do ministério feminino e as diversas questões 

polêmicas que enfrentou para servir à igreja cristã.  

Por meio dessa pesquisa científica, abordaremos também os sentidos simbólicos joa-

ninos e as relações com a mística dessa comunidade. E assim tentaremos encontrar novas 

respostas em um trabalho exegético de João 4,4-42, em que será possível entender a cons-

trução de uma nova comunidade plural. Entre tantos desafios, a necessidade de se manter 

firme diante das questões religiosas nos faz acreditar no contato com diversas fontes escritas 

tanto judaicas como os pseudo-epígrafos - as pré-cristãs e até mesmo helênicas que a igreja 

joanina partilhou - que foram apoiadas também pelas ideologias sociais e culturais do pri-
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meiro século e se tornaram grandes influenciadoras nesse período da redação e da consciên-

cia de fé desse grupo. 

Ao tratarmos do âmbito social, temos uma comunidade diversificada e a busca por u-

nidade e respeito mútuo parecia ser difícil devido aos problemas que vemos destacados no 

próprio texto de nosso estudo. Os preconceitos com a mulher, com o estrangeiro e as diver-

gências no pensamento religioso estão nítidos nessa perícope.  

E em relação à cultura, vemos outro problema, esse grupo teria que compartilhar idei-

as, costumes e uma forma de entender a religiosidade em que pudessem uniformizar a fé no 

propósito de atender a necessidade de cada integrante desse espaço. Essas culturas diferen-

tes que se uniram pela fé em uma mesma pessoa precisariam agora refletir a partir de suas 

próprias convicções, talvez por isso algumas frases não estivessem só sendo representadas 

por um ou outro grupo, mas ecoariam dentro da comunidade como forma de alerta para uma 

mudança de paradigma como, por exemplo, (Jo 3, 30) que diz: “Convém que ele cresça e 

que eu diminua”; ou (Jo 17,21) “a fim de que todos sejam um; e como és tu, ó Pai, em mim e 

eu em ti, também sejam eles em nós; para que o mundo creia que tu me enviaste”. 

Ao olharmos para essa comunidade, fica difícil uma análise completa, mas nossa in-

tenção é entender qual a verdadeira necessidade do texto. A priori, parece que João preten-

dia criar uma nova cultura, mas na leitura do texto e na compreensão geral do seu escrito, 

podemos ter outra análise, ou seja, será que ele pretendia criar um espaço cultural onde cada 

um respeitasse o outro e pudesse conviver em unidade por meio de uma única fé? 

 

 

 

1 Objetivos 

 

A intenção desta dissertação é apresentar uma comunidade que, apesar de todas as di-

ficuldades de relacionamento entre as diversas formas de fé de sua época, lutou para viven-

ciar sua crença em locais com seitas, pensamentos e produções textuais diversas.  

Nessa reformulação textual, João parte do judaísmo, em que também, sofrendo a in-

fluência do helenismo, chega até o cristianismo, e, por meio de seu texto, pode ter sido a 

principal desencadeadora de uma ideologia que surgiria dentro do cristianismo, e mais tarde 

no “gnosticismo cristão”, que seria considerada herética pela igreja. Não entraremos nas 
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questões gnósticas, apenas faremos alguns apontamentos quando julgarmos necessário para 

justificar as efervescentes questões que João poderia ter vivenciado.  

Dentre os principais objetivos estão às questões relacionadas à mulher nessa comuni-

dade, que são delicadas e podem revelar a intrincada divergência sobre a autoridade que a 

comunidade cristã desenvolveu.  

O tema da água viva é também interessante e nos coloca diante de outra questão teo-

lógica de verossímil importância; é a partir dela que acreditamos poder compreender melhor 

quem eram esses adoradores em Espírito e em verdade que o Pai, conforme o dito de Jesus, 

estava à procura. 

Também pretendemos, a partir dos temas que a priori qualificamos como essenciais 

para nossa pesquisa, destacar a mulher em todas as suas relações de direito, em nível minis-

terial e social, no judaísmo e na sociedade do primeiro século. 

Ainda trabalharemos o imaginário simbólico e propriamente a simbologia, faremos es-

sa distinção para poder fixar maior rigor teológico diante do poder da “água viva” e mais 

profundamente a ideologia redacional e as formas de linguagem por meio dos quais o reda-

tor trabalhou seus símbolos na comunidade do discípulo amado. 

Dentro das pesquisas que já realizamos, percebemos as dificuldades que estavam rela-

cionadas à comunidade e ao cristianismo em geral do começo do primeiro século. João trata 

de alguns desses processos com certa ironia, talvez nesse texto seja possível perceber, em 

algum momento, esse método para explicar as tensões aparentes que a personagem feminina 

enfrenta diante de Jesus. Diante da relevância e da importância dessa personagem levantarei 

algumas questões para análise: 

a) Havia na comunidade joanina mulheres que auxiliavam a igreja de maneira osten-

siva, e que, provavelmente, em algum momento elas serviram à comunidade de 

modo mais especifico e, possivelmente, lideraram ou ao menos anunciaram o e-

vangelho ao seu grupo por um breve espaço de tempo. A ironia textual joanina po-

de, então, estar sendo desenvolvida no propósito de defender e ao mesmo tempo 

limitar o poder do ministério feminino dentro dessa mesma comunidade. 

 

b) O tema da água viva em João parece formar uma ligação entre o valor de seu  

      judaísmo e de sua nova comunidade influenciada pelo pensamento helênico e, por-

tanto, temos uma mensagem que nos remete a textos do Antigo Testamento, incor-

porados por uma comunidade ligada a uma nova tendência ou corrente de pensa-
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mento que, unida ao judaísmo e ao helenismo, e além de todas as seitas que estão 

em suas proximidades, pode ter sido o desencadeador de uma nova seita que mais 

tarde surgiria dentro do cristianismo. Será que para autenticar os valores teológi-

cos e cristãos o redator inova sua mensagem unindo os temas para fortalecer a 

mensagem cristã? Podemos dizer então que o tema do cristianismo, a teologia ju-

daica do tempo dos patriarcas e todas as trocas de experiências dessa comunidade 

com grupos religiosos - sejam de Samaria, Judeia e até da Ásia menor - foram a-

daptadas por uma teologia crescente dentro da fé joanina? Dentro dessas questões, 

procuraremos respostas que nos ajudem a entender o que realmente acontecia in-

ternamente nessa comunidade. 

Para tentar responder a essas e outras perguntas, pretendemos trabalhar com alguns 

processos exegéticos que nos nortearão no desenvolvimento da pesquisa.  Em um primeiro 

momento, trabalharemos a tradução formal e uma breve delimitação do texto, para identifi-

carmos o início e o fim da perícope. Logo em seguida, faremos uma análise do contexto 

sócio-histórico a partir dos cenários que João apresenta para compreender o sentido do tex-

to. Depois, faremos também uma análise da forma para chegarmos a uma conclusão mais 

exata sobre o gênero literário empregado e teremos também que tentar nos aproximar do 

local e da data do escrito para uma análise mais apurada, ainda que possam surgir dificulda-

des. Finalmente, escreveremos sobre o conteúdo do texto e, também, em nossa análise, de-

senvolveremos um estudo sobre a redação joanina, que tem, em alguns momentos, traços de 

uma tradição judaica. Dentro dessa expectativa é que faremos uma análise da tradição refe-

rente ao símbolo da fonte e da água viva, mas não serão analisadas somente as palavras, 

também alguns cenários que ele descreve.  

Todos esses processos são importantes para alcançarmos uma profundidade maior na 

leitura  do capítulo quatro. Este trabalho pretende interpretar o texto em duas perspectivas. 

 a) Como fruto da elaboração de um grupo religioso organizado em diferentes momen-

tos e, como consequência, pode ser lida como testemunha desse processo em todas 

as suas etapas. Analisaremos o Evangelho de João na perspectiva proposta por R. 

Brown (A Comunidade do Discípulo Amado) que reconhece, no próprio texto, os 

processos da formação do grupo joanino. 

b) Como obra de densidade simbólica, conforme proposto pela leitura de Mateus e 

Barreto, que diz: “Em João, tema ou fato determinado se expressa ou se interpreta 

mediante o uso de categorias simbólicas cuja origem deve-se buscar, em grande 



13 

parte, nos livros do Antigo Testamento ou nos comentários ao mesmo”.
1
 Assim, 

eles consideram que nas narrativas há releituras de cenas do Antigo Testamento e 

sentidos símbólico-literários que transcendem a imanência do narrado, permitindo 

acesso à teologia joanina. 

Nossa pesquisa seguirá o seguinte percurso: Em nosso primeiro capítulo, propomos 

apresentar o pensamento de quatro autores e suas respectivas opiniões sobre o evangelho 

joanino. Colocaremos em discussão as interpretações de Wengst, Brown, Mateos/Barreto e 

Konings. A partir do olhar desses estudiosos, tentaremos avaliar, de maneira mais ampla, o 

grupo joanino. Seguiremos mapeando o papel da mulher na narrativa e na simbologia de 

João 4, sabendo de sua importância na comunidade. 

Estudaremos a mulher que tem um importante papel, pois pode ter constituído a mão 

de obra missionária, além de provavelmente ser uma diaconisa eficiente na comunidade. 

Devido a problemas internos de constituição de poder, João tem uma dupla necessidade: 

estabelecer o ministério feminino e, em contrapartida, limitar sua autoridade. Por isso, den-

tro desse capítulo, discutiremos as relações que promoveram as discussões internas sobre a 

mulher. Depois estudaremos o significado da água viva e seus atributos dentro da comuni-

dade joanina.  

No segundo capítulo, trabalharemos a tradução que, naturalmente, será o primeiro 

passo para a compreensão mais apurada do texto; a partir desse ponto, teremos condições de 

identificar as necessidades teológicas existentes. Faremos um estudo frase a frase de nossa 

perícope e estudaremos os aspectos dissertativos que deram ao texto seu sentido. Nessa 

perspectiva, pretendemos encontrar alguns fenômenos que foram responsáveis pelo escrito. 

Por fim, em nosso último capítulo, faremos nossa conclusão. Depois de todas essas 

pesquisas e após todos esses procedimentos, acreditamos que estaremos aptos a pontuar 

com um pouco mais de clareza qual seria o papel exercido pela mulher dentro da comunida-

de, as limitações, as ações efetivas que a figura feminina exercia dentro desse grupo e, tam-

bém, qual a sua real importância para o texto e a comunidade.  

Poderemos também entender um pouco melhor, em relação à água viva, seu sentido 

e força teológica dentro da expectativa joanina e, assim, possivelmente teremos uma respos-

ta sobre o seu poder simbólico.  

                                                

1
 MATEOS, Juan; BARRETO, Juan. O Evangelho de São João. São Paulo: Paulinas, 1989.  p. 15. 
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Por meio dos questionamentos levantados no primeiro capítulo, e das reações que o 

segundo capítulo nos apresentará, concluiremos o último com nossas possíveis respostas.  
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CAPÍTULO 1 

O EVANGELHO DE JOÃO E OS CONFLITOS DE SUA 

COMUNIDADE 

1.1 Questões Introdutórias 

 

O escrito joanino, por ter sido construído em um período de certo modo extenso, nos 

traz algumas dificuldades para o estabelecimento de parâmetros interpretativos com exati-

dão. Mas a partir dos diversos trabalhos já escritos anteriormente, hoje é aceito que esse 

escrito teria sido produzido por um grupo formado por uma diversidade de pequenos outros 

grupos, como judeus, gregos, samaritanos, membros do grupo do Batista e também mulhe-

res e escravos.  

Naturalmente, veremos em João muitas discussões internas. João usa, pelo menos na 

perícope que abordaremos, fontes do Antigo Testamento. A partir do cenário em que esta-

mos trabalhando, encontramos, no evangelho joanino, um estilo que é próprio da tradição 

judaica como veremos mais adiante nessa pesquisa, além de outros conceitos literários pre-

sentes em diversos textos que circulavam no primeiro século. 

Para entendermos esses processos, analisamos alguns autores importantes que poderão 

nos ajudar a compreender melhor onde, por que e como ocorreram o crescimento e o desen-
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volvimento desse grupo. São eles: Klaus Wengst, Raymond E. Brown, Johan Konings e 

Juan Mateos - Juan Barreto, entre outros. 

 

1.2 Estado da Questão 

 

Começamos então com Klaus Wengst, que localiza o evangelho joanino ao norte da 

Jordânia, onde existia uma forte comunidade judaica e, diante das questões apresentadas por 

ele, é possível notar o grande embate teológico que desencadeou. 

A forte influência judaica impunha situações desfavoráveis, assim, segundo Wengst, 

o evangelista apresenta o farisaísmo judaico como movimento que se posicionava contra a 

sua comunidade. A partir dos anos 80 de nossa Era, esses mesmos fariseus obtiveram certa 

autoridade no templo, o que no período de Jesus ainda não havia acontecido. Alguns judeu-

cristãos que ainda participavam dos cultos judaicos sofreram com disputas dentro das sina-

gogas e foram forçados a tomar uma posição diante desses questionamentos religiosos; só 

assim se firmaram na comunidade do discípulo amado. 

Wengst não trata profundamente dos grupos joaninos, mas faz breves referências a 

alguns desses grupos como, por exemplo, os gregos como membros pagão-cristãos. “No 

entanto, algumas passagens em que o evangelista faz comentários explicativos podem ser 

dirigidas apenas aos leitores não-judeus, mostram que também incluiu membros da 

comunidade pagã-cristã”
2
. Vemos que esses comentários joaninos servem como apoio para 

aqueles que não conheciam bem a religiosidade judaica. 

Ao se tratar da cristologia, constatamos que Wengst se opõe ao pensamento de Bult-

mann.  Para ele, todos os relatos são descritos para apresentar o messias que, entre diversos 

questionamentos, convivia com seus discípulos em uma íntima relação de amor “ágape”.  

Ele também afirma que a teologia joanina pode apresentar Jesus em uma dupla definição, ou 

seja, homem e Deus, o que ele chama de cristologia gloriosa. 

Na interpretação sobre o amor cristão joanino, por exemplo, percebe-se que Wengst 

identifica no lava-pés uma ação ética sobre o amor recíproco, no qual a atitude de Jesus não 

deveria ser apenas um processo sacramental, mas exercida em conformidade com tudo aqui-

                                                

2 WENGST, Klaus. Interpretação do Evangelho de João. Salamanca: Ediciones Sigueme, 1988. p.146. 
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lo que ele mesmo viveu durante o pouco tempo que esteve no meio de seus amigos e discí-

pulos. É a partir dessa concepção que vemos que a comunidade não apenas apresenta Jesus 

como o salvador do mundo, por meio da declaração de fé dos samaritanos, também é aquele 

que, por ordem do amor eterno, supera as barreiras mais fortes da segregação e incentiva o 

encontro com todas as formas de religião e cultura.  

Para complementar o pensamento de Wengst citaremos Theissen, que simplifica esse 

argumento: “O encontro com os samaritanos torna-se transparência do encontro com todas 

as outras religiões, quando os samaritanos saúdam a Jesus como salvador do mundo 

4,42”.
3
 Entendemos que tanto Wengst quanto Theissen acreditam em uma ação redentora 

que parte de Jesus através dos escritos joaninos para o mundo.  

Raymond E. Brown, Teólogo Católico Romano de origem Estadunidense, especialista 

na comunidade joanina, afirma que o evangelho foi projetado de forma independente e o seu 

processo redacional foi submetido a reflexões teológicas por sucessivas gerações de crentes 

que o atualizavam. Brown baseia-se no fato que, como Marcos, o evangelho joanino parti-

lhou tradições pré-evangélicas comuns, orais ou escritas e, apesar de não terem conhecido a 

forma final de Lucas, o grupo joanino conhecia as tradições que mais tarde se incorporaram 

na comunidade lucana. 

O texto joanino foi construído, segundo Brown, em diversos períodos em que se reor-

ganizou conforme as situações que a comunidade vivenciava. Brown nos apresenta algumas 

reflexões sobre o ministério feminino. Para ele, João deve ser ouvido quando se trata da 

ação feminina na igreja hoje:  

Escolhi o quarto evangelho por causa do corretivo equilibrado que o 

evangelista aplica a algumas atitudes eclesiásticas de seu tempo – sua voz 

era uma voz que deverá ser ouvida e sobre a qual se deve refletir quando 

discutimos novas funções para mulheres na igreja de hoje.
4
  

Nesse contexto, Brown será um intérprete importante para nossa pesquisa. Outros a-

centos teológicos para reflexão, como o perdão, o próprio contato com a mulher samaritana, 

o cego e outros são relatos que, na opinião de Brown, foram apresentados tendo como fio 

condutor o amor. Por isso, ele entende que é necessária uma comunhão baseada no amor 

recíproco relatado no evangelho joanino: “Para João, não existem cidadãos de segunda 

                                                

3 THEISSEN, Gerd. A religião dos primeiros cristãos. São Paulo: Paulinas, 2009. p.266. 
4 BROWN, Raymond E. A comunidade do Discípulo amado. São Paulo: Ed. Paulinas . 1984 p. 196. 
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classe entre os verdadeiros crentes; todos são filhos do próprio Deus em Cristo”
5
. É a par-

tir dessas ponderações que o tema “amor” é inclusivo na opinião de Brown. Ele vê certa 

superioridade da cristologia joanina elevando-a e considerando-a a mais elaborada teologia 

do novo testamento: “Com justiça, a cristologia joanina pode ser chamada a mais elevada 

do Novo Testamento”
6
. Vemos que esses pontos em comparação com Wengst serão úteis em 

nossa pesquisa. 

 Konings, exegeta Belga, radicado no Brasil, é padre Jesuíta e doutor em Teologia pe-

la Universidade Católica de Lovaina (Bélgica), escreveu sobre o Evangelho Segundo João e 

tem uma postura muito parecida com Brown na identificação da formação da literatura joa-

nina. Ele acredita em uma perspectiva crescente, como Brown, que se inicia na oralidade 

por meio dos discípulos. Pouco depois da destruição do templo, começa a ser escrito como 

um anúncio de Jesus.  A partir desse momento, a identidade do grupo começa a se estabele-

cer. Mais tarde, a redação final com suas releituras e complementos. Em último momento, 

no início do segundo século, o retoque final com o capítulo 21 e o fortalecimento da autori-

dade petrina.  

Em relação à posição da mulher, Konings reafirma a importância de seu ministério na 

comunidade desde as primeiras ações tanto no texto como no corpo do evangelho. Para ele, 

toda essa literatura relacionada à mulher não é apenas um traço cultural, mas uma ativa ação 

feminina na igreja joanina: 

O Quarto Evangelho foi gerado num clima de abertura à mulher maior que 

o costumeiro no mundo judaico de então, dominado pelo modelo patriarcal. 

A situação da comunidade joanina na fronteira do judeo-helenismo e do 

mundo grego pode ter facilitado tal abertura. Mas talvez devamos ir mais 

longe. A abertura à mulher parece não apenas um traço cultural, mas uma 
opção consciente. A maneira adequada com que João apresenta as 

personagens femininas leva a supor um papel ativo de mulheres na 

evangelização e na vida da comunidade. 7 

A leitura que fizemos de Konings terá muito a cooperar com nossa pesquisa, a partir 

do caminho que escolhemos para esse trabalho. Os temas que usaremos aqui também foram 

apresentados por ele. Além da mulher, seguiremos uma via importante diante da questão 

simbólica, que foi utilizada em João e como entendemos a perícope analisada surge com um 

                                                

5
 BROWN, Raymond E. Introdução ao Novo testamento. São Paulo: Paulus . 2003. p. 513. 

6 Id., ibid., 2003. p. 47. 
7 KONINGS, Johan. Evangelho segundo João: Amor e Fidelidade. São Paulo: Loyola, 2005. p.40. 
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forte teor simbólico. “O sentido dos símbolos em João só é percebido com os olhos da fé. 

Mas a fé é comunitária. Por isso, certos símbolos vão fazer parte da vida da comunidade”.
8
  

Os símbolos, para ele, são o reflexo da teologia joanina; fazem parte do caráter teoló-

gico e não podem ser dissociados das questões mais primárias da igreja do discípulo amado. 

Por fim, temos Juan Mateus e Barreto que partem de uma análise diferente sem se 

preocupar com a pré-história do texto, por acharem que não interfere na pesquisa. Por isso, 

preferiram lê-lo como uma obra unitária. Para resolver os problemas que eles mesmos apon-

tam, como os de ordem cronológica, optaram por idealizar um evangelho teológico sem 

qualquer necessidade de ser histórico: “De fato, o plano que estrutura o Evangelho de João 

é teológico. Não é biografia de Jesus (20,30), nem sequer resumo de sua vida, mas interpre-

tação de sua pessoa e obra...”
9
. Para entender o ambiente, os escritores procuraram respos-

tas na linguagem e, assim, chegaram a uma conclusão quanto ao estilo e a mensagem pro-

pagada por João:  

Rejeitando de novo toda idéia preconcebida, fixamos nossa atenção na 

linguagem; linguagem esta que, além de citações explícitas do Antigo 

Testamento, está cheia de alusões a ele e a tradições judaicas, mostrou, sem 

dar lugar a dúvidas, que o evangelista se move no mundo de idéias da 

cultura judaica.10 

Com todos esses argumentos, vemos que o importante na pesquisa de Juan Mateos e 

Barreto são as temáticas, não importando a ordem em que estão as perícopes, e, sim, a cla-

reza da discussão e da revelação dos textos joaninos que pretendem provar a virtude messi-

ânica de Jesus a partir das ideologias judaicas.  Um bom exemplo disso seria a interpretação 

do fato do capítulo 6 vir após o 5, que seria plausível, já que eles entendem que há uma alu-

são comparativa entre Jesus e Moisés, pois os mesmos fazem o resgate da nação escravizada 

e sofrida para uma nova dimensão espiritual, sendo livres para atravessar de um lado a ou-

tro, superando a opressão religiosa daquele período. Vejamos: 

A imprecisão sobre o ponto de partida de Jesus para cruzar o mar (6,1) não 

se deve interpretar como critério geográfico, mas temático. A terra da 

escravidão que Jesus abandona ao realizar o êxodo é a nação inteira e, em 

particular, a Judéia, centro da instituição opressora, onde sua atividade em 

favor do homem foi rechaçada pelos dirigentes (5,18; cf. 4,1-3.44).11 

                                                

8 KONINGS, Johan. Evangelho segundo João: Amor e Fidelidade. São Paulo: Loyola, 2005. p. 67.  
9
 MATEOS, Juan; BARRETO, Juan. O Evangelho de São João. São Paulo: Paulinas, 1989.  p. 6. 

10Idi., ibid., p. 14. 
11Idi., ibid., p. 13.  
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Com essa reinterpretação dos textos joaninos, levantada por Juan Mateos e Juan Bar-

reto, temos condições de analisar João por outro prisma teológico.  

 Assim, constatamos um novo ponto de vista, relevante para determinar como deve-

mos reagir diante de dúvidas relacionadas ao texto de João. Com esses levantamentos, des-

tacamos que quando se fala dos símbolos joaninos, eles não só realçam os escritos, com 

certeza representam o caráter teológico de João para esses autores em questão. A nossa pe-

rícope tem particular importância para esses escritores como símbolo do Espírito por meio 

da água viva, e é partindo dela que eles indicam os grandes temas dentro de João 4.  

Esses pesquisadores não apontam o ministério feminino como força ativa da perícope. 

Além das leituras comuns, eles ressaltam o sentido alegórico no escrito joanino. Como sím-

bolo da comunidade samaritana está a “mulher”, que representa um grupo que, para o judeu, 

não é digno da redenção divina. Por isso, o contexto que ela está inserida representa os 

questionamentos religiosos, sociais e morais dos samaritanos, considerados pelos judeus 

como imundos. Depois desse apanhado que apresentamos esclarecendo as questões relevan-

tes à nossa pesquisa, será possível delinear um quadro introdutório que nos auxiliará, tanto 

na formação textual quanto nas intenções gerais desses escritos. Por meio dos argumentos 

dos autores em que nos apoiaremos, acreditamos adentrar no contexto histórico dessa co-

munidade e tentar compreender todos os seus conflitos. E, por todos os indícios levantados, 

teceremos algumas possíveis respostas que nos conduzirão na análise dos discursos referen-

tes ao ministério público de Jesus e, assim, formaremos um juízo crítico diante dos inúme-

ros problemas que a comunidade do discípulo amado estava envolvida.  

A partir da releitura desses autores e da perícope em questão, podemos entender que 

essa comunidade enfrentava principalmente conflitos internos. Percebemos que, tanto os 

judeus cristãos quanto samaritanos e até membros da comunidade do Batista estavam inse-

ridos nesse contexto, faziam parte da comunidade e precisavam ser um como Jesus e o Pai 

eram um. 

Assim como Brown evidenciou as grandes divergências, enfatizou também que a co-

munidade precisou se adaptar a todas essas condições e, muitas vezes, combater inúmeros 

questionamentos, sendo necessário superar as contradições teológicas e fortalecer seu pro-

cesso histórico religioso partindo do evento do Cristo. Torna-se então evidente, nesses dois 

aspectos, que o evangelho joanino está reestruturando sua comunidade. Ela está repleta de 

dificuldades que partem tanto desses conflitos internos maiores como também de situações 

externas. Essas tensões tendem a contaminar a mensagem central do evangelho de Cristo.  
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É em meio a todas essas tensões que João precisa fortalecer a fé e reunir sua comuni-

dade através da mensagem de amor de Jesus e apresentar uma nova realidade em que todos 

possam viver em comunhão, independentemente de sua origem e tradição. Nesse contexto, 

João usa formas de linguagem importantes no primeiro século, como o simbolismo, que se 

tornou tão forte dentro de seus textos que se enraizou na comunidade conforme ressalta Ko-

nings.  

Partindo de todos esses pressupostos é que esse trabalho tentará encontrar subsídios 

que confirmem que a mulher teria sido importante e que os símbolos joaninos ressaltam e 

fortalecem uma comunidade mística, sem que ela perca o status de igreja de Jesus, dentro da 

tradição cristã. 

 

 

2 Problemas entre local, gênero e seus símbolos  

 

 

Nesse item, nossa pesquisa apresentará alguns processos na história da interpretação 

textual joanina. Levantaremos questões e apresentaremos conceitos essenciais para o desen-

volvimento de nossa pesquisa, como o papel da Samaria, a mulher no contexto joanino, seu 

possível papel alegórico na narrativa, o simbolismo como estilo literário e a dimensão sim-

bólica da água viva. Tentaremos responder satisfatoriamente tais inquietações. 

 

2.1 Samaria 

Antes de uma reflexão sobre os samaritanos dentro da igreja cristã de João, acredita-

mos que seriam necessárias algumas observações sobre a relação desse grupo social nos 

sinóticos, para proporcionar uma visão mais ampla dos acontecimentos e das condições des-

se grupo no tempo de Jesus. 

Marcos, o evangelho mais antigo, não faz menção de Samaria e não apresenta suas re-

lações com o ministério de Jesus. Está mais preocupado com a Galileia e o confronto com 

Jerusalém. Nessas questões políticas, o povoado do monte Garizim não parece ser relevante 

para seus textos naquele período.  
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Mateus não sinaliza uma evangelização em massa ou a necessidade divina afirmada 

por (Jo 4,4). Não é difícil entender as razões de Mateus quando alega que Jesus não permi-

tiu a entrada dos discípulos em Samaria, pois era necessário primeiro “salvar as ovelhas 

perdidas da casa de Israel”. Essa negativa se deve a algumas questões prioritárias para essa 

comunidade. Primeiro: ela era formada por grupos judaicos e sua prioridade era salvar a 

partir dos judeus. Segundo: a partir dessa ideologia, todo novo convertido tinha que viver 

conforme os costumes judaicos, compreender que a salvação fora dada por Deus a partir dos 

judeus, que ele havia sido benevolente e a expandiu, por meio de Jesus, através do grupo 

judaico-cristão, a redenção a todos os povos, ou seja, os gentios se tornariam, então, campo 

missionário. 

Lucas mostra a receptividade que os samaritanos tiveram diante do ministério de Jesus 

quando, no episódio dos dez leprosos, apenas o samaritano voltou e se prostrou para adorá-

lo em (Lc 17,11). Diferente do que acontecera quando os discípulos não foram aceitos em 

Samaria por serem judeus, conforme lemos em (Lc 9,51-56). Por isso, encontramos no texto 

lucano a aversão dos discípulos aos samaritanos, querendo destruí-los. Seria possível que 

Lucas estivesse interpretando a falta de compreensão de alguns discípulos que ainda não 

estavam prontos para evangelizar outros povos.  

Podemos ver de forma diferente a construção textual em (Lc 17,11). Percebemos que 

o relato se aproxima muito da escrita joanina no que diz respeito à necessidade de passar 

pelo meio da Samaria e Galileia, narrando o encontro do mestre com os leprosos e tornando-

os limpos. Na verdade, pode não ser os escritos que se aproximam, mas uma tradição muito 

peculiar que provavelmente está refletida nos dois evangelhos. 

Os dois textos de Lucas são exclusivos, o que poderia conjecturar que o próprio Jesus 

teria iniciado uma missão em Samaria. Na primeira passagem, Jesus envia seus discípulos e 

eles são expulsos (cf. Lc. 9,52). A ideia de uma missão judaizante fracassar pode ter frustra-

do os discípulos. Já no capítulo de (Lc 17,11-21) o texto possui uma leve semelhança com o 

início da missão em Samaria de (Jo 4,4). Jesus é o personagem à frente dos discípulos e 

assim os dez leprosos são curados; a cena reproduzida por Lucas demonstra a adoração sa-

maritana diante do taumaturgo Jesus. Estaria Lucas assinalando uma pequena missão que 

fora iniciada em Samaria, mas não complementada e que viria acontecer somente mais tar-

de? Difícil responder. Uma possível resposta possa estar em Atos na missão que Filipe irá 

inaugurar. 
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Mas, no fim, o que apresentam os textos tanto joaninos como lucanos é apenas uma 

passagem de Jesus, sem formar ostensivamente um grupo de discípulos. Talvez nenhuma 

das tradições tivesse força para sustentar uma evangelização fora do espaço judaico sem que 

tivesse sido iniciada por Jesus, por isso, essas construções textuais seriam necessárias para 

justificar a evangelização de Samaria. Da mesma forma, vemos que o Jesus Taumaturgo foi 

aceito no meio dos samaritanos, a partir da ótica de Lucas, como também foi em Atos. 

João tem perspectivas diferentes, para ele Deus está em busca de adoradores e assim 

os que se apresentam com esses atributos ganham o direito ao reino. Em João, a passagem 

de Jesus por Samaria tem outra perspectiva. A missão de Jesus se inicia com a mesma inten-

sidade de Lucas, uma “necessidade”, mesmo que a rota fosse inversa, o verbo die,rcomai  faz 

a ligação entre os textos mesmo que haja outra intenção. No caso de Lucas, ele apenas passa; 

comparada com João, os destinos são opostos. João usa uma estratégia diferente quando apela 

para o verbo dei/ na mesma frase, transformando a passagem em uma necessidade. Fazendo 

assim, ele indica um desejo divino. 

A partir dessa frase, João apresenta uma missão importante realizada por Jesus, não co-

mo um curandeiro, mas como o salvador do mundo que estaria deixando um campo missioná-

rio para seus discípulos conforme ele mesmo relata em (Jo 4,31-38): “Eu vos enviei a ceifar 

onde vós não trabalhastes; outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho.” Outra ques-

tão importante é que muitos acreditam que se poderia ter iniciado uma compreensão gnóstica 

da tradição dos ditos de Jesus por meio de Samaria. O que na verdade isso só poderia ocorrer 

bem mais tarde.  Essa é uma das questões relevantes para entender a missão joanina.  

Jesus é apresentado como Galileu, mas passa também a ter uma relação muito próxima 

com os samaritanos no evangelho joanino. O próprio evangelho de João faz essas compara-

ções. Como podemos ver no comentário de Koester:  

Tu é samaritano (8,48). Na narrativa e no diálogo de Jesus com a 

Samaritana, a localização na Samaria deve ter feito parte dessa tradição 

desde o início (Jo 4,4ss). A terra “no outro lado do Jordão” é mencionada 

várias vezes como local de residência temporária de João Batista e de Jesus 

(1,28; 3,26; 10,40-41). Quer essa informação se baseie ou não numa 

tradição mais antiga, ela pode indicar que as comunidades joaninas estavam 

em seu ambiente natural na Palestina, mas fora da jurisdição do sinédrio de 

Jerusalém. É impossível saber, no entanto, se João, filho de Zebedeu, que 
foi no passado uma das “colunas” em Jerusalém e que deve ter partido de 

Jerusalém, como Pedro, antes da última visita de Paulo, está de algum 
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modo relacionado com a formação das primeiras igrejas “joaninas”, porque 

não há atestação para o nome “João” nessa tradição.12 

Ainda que não se possa afirmar onde e como começou essa tradição samaritana, muito 

temos a perguntar. O evangelho joanino é muito diferente dos sinóticos e talvez a melhor 

hipótese seja da localização da comunidade próxima a região dos samaritanos que aparen-

temente era livre da forte influência judaica. A Samaria seria um reduto para uma transmis-

são mais aberta para o mundo e um lugar propício para novas perspectivas teológicas.  

Quem sabe não seja possível encontrar um lugar mais desejável para uma teologia li-

gada a Jesus e à forte influência helenista em Israel. Samaria poderia ser a idealização dos 

debates religiosos do primeiro século. Se procurarmos uma afirmação mais concreta, acredi-

tamos que seja improvável encontrar fontes para isso, mas seria uma possibilidade.  

A tradição cristã do segundo século aponta Filipe não somente como o missionário de 

Atos, mas também como o apóstolo. Se levarmos em consideração (Jo 12,20-21), que apro-

xima Filipe dos gregos, haveria condições de entender melhor essa identidade. Conforme 

Theissen nos mostra: 

O apóstolo Filipe (no evangelho de João) e o evangelista Filipe (em atos 

6,5; 8,5-40; 21,8) poderiam ser idênticos – e são, no séc.II, identificados 

por Papias e Pollicarpo (Euseb KG III, 39,8-10; III, 31,3). Para Lucas, um 

pertence ao círculo dos Doze, o outro, ao círculo dos Sete. Para ele, seria 

impensável uma identificação, visto que ele, em Atos 6,1ss, pressupõe uma 

divisão de trabalho entre o círculo dos Doze e os círculo dos Sete. Mas, por 

que Filipe não poderia pertencer a ambos os círculos – tanto mais que o 

círculo dos Sete foi fundado para a conciliação de um litígio? Seria sensato 

colocar, no ápice, um representante dos helenistas: Estevão, e um 
representante dos hebreus: Filipe.13 

Nesse comentário, Theissen argumenta que Filipe tem grandes atribuições no evange-

lho de João direcionado aos gregos. E que as notícias posteriores apresentam-no na Ásia 

menor, assim, onde a comunidade de João também teria se estabelecido. Ao seguirmos esse 

curso, apresentamos algumas novas possibilidades. Samaria deixaria de ser apenas um local 

de passagem para se tornar uma possível fonte da tradição joanina. Falaremos um pouco 

mais sobre Samaria e seus problemas teológicos em relação aos Judeus no capítulo 2, em 

que confrontaremos os versos correspondentes à mulher e aos seus maridos. 

 

                                                

12 KOESTER, Helmut. Introdução ao Novo Testamento, Vol.02: Historia e Literatura do Cristianismo Primiti-

vo. São Paulo: Paulus, 2005.  p. 197. 
13  THEISSEN, Gerd. A religião dos primeiros cristãos: Uma teoria do cristianismo primitivo. São Paulo: Pauli-

nas, 2009. p. 349. 
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2.2 O Papel da mulher no texto e no grupo joanino 

 

Nas diversas questões apresentadas, a mulher não pode apenas ser tratada como um 

tema teológico, mas como uma importante figura para o desenvolvimento, crescimento e 

popularidade da nova religião do primeiro século. Nos sinóticos, por exemplo, vemos a for-

ça e a abertura que sua figura traduz para o relacionamento da vida e da reestilização da 

religiosidade. Em Lucas, há a introdução de um atributo a mais quando apresenta as mulhe-

res como sustentáculo do ministério de Jesus (cf. Lc 8,3). Em João, vemos a possibilidade 

de uma comunidade influenciada por um grupo feminino.  

Para entendermos (Jo 4) na sua amplitude é preciso relacionar outros textos dentro 

desse livro. Ao fazermos essa interpretação, perceberemos que a escrita judaica representa 

muito o estilo joanino de escrever, essa era à estrutura usada pelas escolas rabínicas. A lite-

ratura joanina possui uma boa relação com a tradição judaica, pelo menos na sua forma de 

escrita. João, apesar de ser uma comunidade de fronteira, ao menos no início de sua forma-

ção, em que debatiam diversas correntes teológicas, não perdeu seu contato com o judaísmo. 

Seriam esses os motivos de seus textos muitas vezes constituírem diversos temas, especial-

mente em algumas perícopes, como é o caso de (Jo 4).  

Além disso, seus textos procuram apresentar alguns argumentos com certo sentido de 

ambiguidade. Por isso, diz Brown: “Mas João vai além dos evangelhos sinóticos, porque o 

diálogo com Jesus destina-se a desafiar o leitor joanino a entender mais do que Nicodemos 

ou a mulher samaritana.”
14

 Por meio desta experiência, ou seja, do contato com as fontes 

judaicas e o helenismo,  procuramos entender em que ponto esses fluxos de ideias foram 

benéficos para a estrutura do pensamento de João.  

Para pelo menos tentarmos apoiar as construções temáticas de uma comunidade em 

particular conexão com a teologia de seus antepassados, devemos resumir essa dinâmica a 

partir de um breve comentário de Mateos e Barreto: 

João, na verdade, ao compor a sua obra, têm presentes os métodos 

exegéticos usados pelas escolas rabínicas. Assim, a terceira regra exegética 

de Hillel, que viveu nos tempos de Herodes Magno e era, portanto, anterior 

a João, ensinava que quando em duas passagens da lei se encontram 

palavras com som igual ou significado igual, ambas as normas determinam 

a mesma coisa e podem aplicar-se de idêntico modo. A quarta regra 

afirmava que quando em certo numero de passagens bíblicas, relacionadas 

                                                

14 BROWN, Raymond E. A comunidade do discípulo amado. São Paulo: Paulus, 2003 p. 64. 
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por seu conteúdo, uma delas oferece precisão particular, esta pode aplicar-

se a todas. A sexta regra permite explicar uma passagem por outra parecida 

ou paralela.15 

Uma das regras citadas acima revela uma das características do estilo literário joanino, 

em que ele usaria palavras em forma de hendiades para fortalecer seus questionamentos, 

além de textos que se relacionam em diversas perícopes, como também as cenas-padrão que 

eram usadas no Antigo Testamento. 

Concluímos que a participação da mulher dentro da comunidade, apesar de ser em 

primeira instância uma questão social e ministerial e, por consequência, jurídica, é também 

uma questão teológica, conforme a quarta e sexta regra da exegese judaica. Para entender-

mos melhor, daremos alguns exemplos partindo de temáticas que envolvem a mulher. 

Tomemos como exemplo o capítulo dois, onde a mãe de Jesus pede seu auxílio. No 

capítulo onze é a autoridade de Marta que convoca Jesus. Em (19,25) as mulheres estão no 

cenário da crucificação e Jesus se reporta primeiro a sua mãe, depois ao discípulo amado e, 

por fim, Madalena é a primeira pessoa a estar com o ressuscitado. É possível uma referência 

ao poder que elas exerciam dentro dessa comunidade, mas que não poderia ultrapassar a 

autoridade apostólica dos discípulos.  

A mulher, na perícope que estudamos, pode ser muito importante em João. Desvalori-

zada dentro do judaísmo, tratada com desprezo pelo legalismo religioso, mas, ao encontrar 

com Jesus, assume o status de serva de Deus, e é sinalizada para ela uma nova vida a partir 

da água viva. Nesse simbolismo joanino reforça-se a ideia primária de inclusão de todos. 

Mostrando que a vida antiga não é mais importante que o novo posicionamento diante do 

mestre é que a samaritana se torna a primeira pessoa a reconhecer o messias ou “taheb” 

(profeta samaritano) e o anuncia para sua comunidade.  

Nessa perícope, esse pode ser um dos grandes embates teológicos: o chamado femini-

no para servir, a revelação messiânica para essa mulher e, consequentemente, chegando pos-

teriormente ao povoado local. Mas, as reações do grupo joanino em resposta aos sinais e aos 

ditos de Jesus farão do anúncio da mulher secundário.  

Isso é importante diante da situação que estamos analisando; nessa construção, pode-

mos entender a mensagem joanina de que a mulher tem sentido de ruptura com a religiosi-

                                                

15 MATEOS, Juan, BARRETO, Juan. O Evangelho de São João: análise lingüística e comentário exegético. São 

Paulo: Paulinas, 1989. p. 16. 
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dade judaica, mas ainda possui um poder menos significativo. Assim, entendemos que o 

redator possa ter criado um espaço que chamaremos aqui de demarcação joanina.  

Para entendermos essa demarcação, temos que ter em mente que a mulher é uma forte 

auxiliar na missão e na manutenção do cristianismo, no qual a mensagem de João é estabe-

lecida pela dinâmica do reino, em que a unidade é necessária, mas supervisionada.  

É a partir da leitura que se faz do ministério feminino dentro de João que se percebe 

uma diversidade de textos com uma mesma finalidade, de desmistificar o poder de um gru-

po. Reforçando o que já fora dito acima, a mensagem de Jesus e os seus sinais são maiores 

que o testemunho de alguém, ou seja, da mulher, ou até mesmo de figuras representativas de 

poder como o caso de “Maria Madalena” ou até mesmo da lei judaica. Segundo Theissen: 

“É inconfundível que Jesus, no evangelho de João, acha-se acima das Escrituras. Elas não 

podem oferecer-lhe nenhuma legitimação definitiva; ao contrário, ele é que legitima as Es-

crituras”
16

. Podemos entender que a mensagem que a mulher leva aos samaritanos se torna 

secundária diante da revelação do Cristo. Essa pode ser a forma irônica de João valorizar o 

ministério feminino, como já foi explicado anteriormente. Há, sem dúvida, uma valorização 

da mulher, mas que João também faz questão de limitar e, assim, indubitavelmente pode 

manter o controle da comunidade. 

 A mulher em João tem um aspecto muito peculiar, apesar de já apresentarmos algu-

mas questões, é preciso enfatizar outros pontos mais específicos sobre esse tema. 

Dentro do livro joanino, as mulheres aparentemente são detentoras de cargos eclesiás-

ticos. Estão fazendo o papel missionário e se tornaram as primeiras a crerem em Jesus inde-

pendentemente dos sinais, o que difere dos judeus que diante dos sinais ainda foram céticos. 

O próprio Nicodemos, mesmo que partindo dos sinais, vai ao encontro de Jesus, não conse-

guindo compreender o ministério do mestre joanino.  

A samaritana, em contrapartida, recebe a revelação profética de Jesus como “Ego emi” 

o “Eu Sou” ou “Sou eu”. Descobre que ele é o possível profeta anunciado no Pentateuco 

Samaritano e faz o grande anúncio da comissão evangelizadora. Apesar de o texto deixar 

claro que o seu anúncio não é tão importante quanto as palavras de Jesus, isso não fará de 

seu ministério inferior, conforme veremos mais abaixo dentro da análise de Brown. 

Entre os quatro evangelhos, Lucas e João são os que têm dado às mulheres certo sta-

tus. Vemos em (Lc. 8,1-3) elas sustentarem o ministério de Jesus. Mas, João está além das 

                                                

16 THEISSEN, Gerd. A religião dos primeiros cristãos. São Paulo: Paulinas, 2009. p.264. 
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questões que subordinaram as mulheres a manter a obra do messias. No evangelho joanino, 

as mulheres têm a capacidade de convidar Jesus a atuar na comunidade. Como é o caso de 

sua mãe no casamento em Caná da Galileia (cf. Jo 2).  

A samaritana coloca Jesus na intimidade de sua comunidade. A ação da samaritana é 

aplicada nas palavras de Jesus em sua oração sacerdotal, (cf. Jo. 17,20) “Eu não rogo so-

mente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim”. Po-

demos achar inferior a resposta dos samaritanos dizendo à mulher que creem não por sua 

palavra, mas por terem encontrado Jesus. Mas Brown interpreta de outra forma. Vejamos: 

“Entretanto isto não é em absoluto por causa de uma inferioridade que ela poderia ter em 

virtude de ser mulher – trata-se da inferioridade de qualquer testemunho humano diante do 

encontro com o próprio Jesus”.
17

 

O comentário de Brown é pertinente, mas, em nossa opinião, a comunidade joanina 

começa a sofrer com o impacto do ministério de Maria Madalena. Podemos perceber que a 

aparente relação entre os textos desta Samaritana e da própria Madalena pode ser mais uma 

tentativa de apresentar a sua comunidade que o testemunho de uma pessoa, nesse caso indi-

retamente “Maria Madalena”, não pode ser mais importante que a crença em Jesus, como 

nós vemos em (Jo 20,8b) - “viu e creu” - aqui o discípulo viu o túmulo vazio e, seguindo, o 

relato bíblico um pouco mais adiante, o próprio testemunho de Jesus deveria dar à comuni-

dade um norte para assegurar a consolidação desse grupo conforme lemos em (Jo 20,29b), 

que diz: “Bem- aventurados os que não viram e creram!”. Nessa perspectiva, percebemos 

que João não despreza o ministério feminino, mas a forma como ele descreve os fatos po-

dem delimitar a autoridade feminina ou de alguém de fora, diante dos que creem sem mes-

mo ter visto. Na defesa de sua comunidade, João tenta impor sua autoridade. E como já apre-

sentamos acima, no caso da mulher, ele coloca um limite em seu poder de ação dentro desse 

grupo, da mesma forma que fez com os grupos externos, ou seja, “ouvir de Jesus” como os 

samaritanos e “crer mesmo não vendo” em relação ao grupo de Tomé é mais importante do 

que qualquer testemunho. 

 

                                                

17
 BROWN, Raymond E. Comunidade do Discípulo amado. São Paulo: Ed. Paulinas. 1984 p. 198. 
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2.3 Simbolismo 

 

O simbolismo é uma forma de linguagem muito importante nos escritos antigos; o 

Quarto Evangelho fez uso desse instrumento abundantemente. Essa linguagem usada pelo 

redator amplia o sentido do texto. Assim entendemos que essa simbologia foi usada por Jo-

ão com frequência, conforme nos relata Gass:   

Por isso, é preciso dar muita importância à linguagem teológica, simbólica, 
especialmente do 4º evangelho. Esta linguagem vai mais a fundo, revela o 

sentido, o significado que está além das palavras. Apesar de os relatos 

terem como fontes fatos históricos, precisamos buscar o sentido, além do 

natural, atribuídos a eles.18   

O símbolo representa muito além do que realmente o leitor lê. Para reconhecer qual o 

sentido fundamental do texto, o leitor precisa estar bem familiarizado com o estilo literário 

do autor, senão será certamente uma leitura equivocada. “Simbolismo: Efeito de sentido 

pelo qual um motivo da história contada é portador de uma significação mais ampla, sem 

que esta seja explicada pela narrativa”.
19

 Ao se tratar do Quarto Evangelho que foi recep-

tor de diversas fontes, precisamos estar conscientes de todos esses fatores. Compreender 

como os símbolos agiam dentro desse grupo é importante para termos um norte para averi-

guar quais são as suas relações redacionais. Muitos desses símbolos foram também usados 

por textos apócrifos do Antigo e Novo Testamento.  

A linguagem simbólica de João é a revelação mística do seu evangelho. De forma a-

bundante, João usa os seus símbolos, como o dualismo “(vida x morte); (terreno x celeste) 

etc.”. O poder dos símbolos em João é tão forte que penetra na comunidade e se torna parte 

integrante de sua liturgia. Como afirma Konings: 

Assim, em diversos lugares o Quarto evangelho evoca os sinais sagrados da 

comunidade, os sacramentos. Faz parte deste evangelho “iniciático” 

introduzir ou confirmar o leitor no espaço sagrado que leva o nome de 

Cristo, na prática da comunidade fraterna e nos seus sinais sagrados, 

principalmente o batismo (Jo 3,1-21; 9,1-41; e cf. 4,4-27) e a eucaristia (Jo 

6,1-58), e talvez o perdão dos pecados (20,19-23). Ora João respeita o 

caráter simbólico. 20 

Os símbolos fazem parte da comunidade joanina. Ser um símbolo é estar presente na 

vida cotidiana e se fazer conhecido por todos que participam de uma mesma realidade. 

                                                

18
 GASS, Ildo Bohn. As Comunidades Cristãs à partir da Segunda Geração. São Paulo: Paulus, 2005. p. 116. 

19 MARGUERAT, Daniel. BOURQUIN, Yvan. Para ler as narrativas bíblicas. São Paulo: Loyola,2009. p. 145. 
20 KONINGS, Johan. Evangelho segundo João: Amor e Fidelidade. São Paulo: Loyola, 2005. p.67. 
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 João é tão profundo em seus símbolos que uma mensagem inteira pode ser simbólica, 

como o templo no capítulo dois. Todo signo da nova comunidade está impregnado da sim-

bologia do novo templo que é Cristo.  

Como dissemos até aqui, o símbolo está associado com todo o caráter da comunidade 

do discípulo amado; olhar o texto e enxergar os signos nele expressos é estar vendo a men-

sagem completa e indissolúvel da igreja. Vejamos o que nos explica Dufour:  

A despeito do uso banal da palavra, “simbólico” não se opõe de modo 

algum a “real”, pelo contrário, só é simbólico aquilo que apresenta uma 

realidade com a qual quem o olha entra em comunhão. A palavra “símbolo” 
significa “por junto”: um símbolo une duas entidades, a que é 

imediatamente perceptível pelos sentidos e a invisível, que é visada; esta 

transparece imediatamente na primeira. Segue-se que a primeira não remete 

à segunda como uma realidade distante e heterogênea (o que é feito pelo 

signo: fumaça, sinal de fogo); mesmo não sendo o significado, a entidade 

primeira permite que o significado se manifeste e se comunique à 

consciência.21 

Os símbolos são importantes para o grupo que identifica rapidamente o sentido que o 

escritor quer dar a sua mensagem, por isso todo signo reflete a identidade de seu grupo. Es-

tar nesse grupo só é pertinente quando se sabe o que está sendo relatado por meio de todos 

os sinais expressos. 

Dentro do conceito de símbolo temos também a alegoria. Vejamos se ela pode ser u-

sada dentro de (Jo 4). O texto joanino está repleto de condições teóricas para a idealização 

de fortes questões teológicas. A alegoria em João é um desses pontos que causam contro-

vérsias para muitos exegetas, mas que não pode ser simplesmente deixada de lado, por isso 

desenvolveremos um pequeno relato sobre o tema: “O conceito de alegoria usado na ciên-

cia da literatura, significa determinado modus de dois textos se relacionarem entre si”.
22

 

No encontro com a samaritana, podemos ter alguns vestígios desse tipo de relação 

com o livro de Oséias: (Os 1,2b) “Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prosti-

tuição; porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor” - o casamento em Oséias e a 

cena apresentada em (Jo 4) podem estar em conexão se entendermos que Jesus seria o noivo 

indo ao encontro de sua esposa adúltera.  

Quando analisamos o texto a partir de Oséias, o profeta de Samaria, vemos que o en-

contro de Jesus com a Samaritana pode pertencer a uma redação alegórica proposta pelo 

autor do evangelho. Contudo, devido à necessidade do texto, diversos estudos não acreditam 

                                                

21 DUFOUR, Xavier Leon, Leitura do Evangelho Segundo João. São Paulo: Loyola, 1996. p. 24. 
22 BERGER, Klaus. As formas literárias do novo testamento. São Paulo: Loyola, 1998. p.58. 
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na possibilidade de redação alegórica nessa perícope. E outros não se posicionam, nem con-

tra e nem a favor da alegoria, ainda que possamos ter em João uma ambiguidade redacional, 

o que já advertimos anteriormente. Faremos agora algumas considerações abaixo para de-

monstrar alguma possível condição de paralelismo com Oséias. 

O primeiro indício de um termo alegórico é a não identificação pessoal de um perso-

nagem, assim ele pode ser identificado como outro personagem ou até um grupo. O nome da 

mulher samaritana não é revelado, esse é um dos motivos para se acreditar na possibilidade 

de estar embutida no enredo uma mensagem alegórica. Assim podemos conjecturar que o 

escritor teria em mente a mulher como símbolo de Israel, noiva de Deus, partilhando assim 

da história de amor de Oséias, o esposo de uma mulher adúltera.  

O texto ainda segue apresentando o número exagerado de maridos, como outro sinal 

alegórico na narrativa. Na tradição judaica era aceitável que uma mulher pudesse ter dois 

casamentos ou, no máximo, três. No entanto, a narrativa extrapola esse conceito sugerindo 

então a mesma relação com o texto de (2Rs 17), a associação ao sincretismo samaritano é 

um dos argumentos que podemos chamar de plausível. Vejamos o que nos diz Konings: 

Pois se suspeita aqui uma alusão ao sincretismo samaritano, o culto aos 

ídolos misturado com o culto ao Deus de Israel, como aconteceu nos “cinco 

povos” da Samaria, conforme 2Rs 17,27-33. Pois “marido”, bà’al – cinco 

vezes repetido aqui (VV. 16-18) -, era o nome que os cananeus davam a 

seus ídolos. Se essa hipótese estiver certa, poderíamos concluir que o 
sincretismo não torna os samaritanos indignos do evangelho, que se dirige 

tanto aos sincretistas quanto aos ortodoxos (cf. vv. 21-24).23 

Ainda que esses argumentos possam levantar a possibilidade de um texto alegórico, 

todo o contexto pode ser prejudicado, pois o próprio texto possui um emaranhado muito 

forte de simbolismo. 

Diante dessas dificuldades, muitos exegetas desconsideram esses versos do capítulo 

quatro como alegóricos. Se considerarmos que as condições para essa interpretação são es-

senciais para o conteúdo do texto em questão, ficaríamos, então, com a opinião desses estu-

diosos que consideram Jesus como profeta revelador do pecado, não dando assim margem à 

alegoria. A não ser que consideremos a literatura joanina nesse sentido ambíguo, em que ele 

poderia usar essas duas linguagens unidas por ser de fácil assimilação de seu grupo. 

 

 

                                                

23 KONINGS, Johan. Evangelho segundo João: Amor e Fidelidade. São Paulo: Loyola, 2005. p. 127. 
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2.4 O Significado da água viva no grupo joanino 

 

 

O imaginário judaico tem na água a representação da vida, o termo é usado mais inti-

mamente para ligar aos patriarcas e suas benesses para a fé judaica. Ela era a fonte de vida 

no êxodo, simbolizada pela rocha que vertia água. “Na tradição judaica dizia-se que a ro-

cha que brotou água no deserto acompanhara o povo em sua peregrinação, matando sua 

sede (cf. 1 Cor 10,4)”
24

.  

A interpretação dessa tradição é importante quando compreendemos o sentido primaz 

da Torá dentro da religião israelita, que é a verdadeira fonte de vida para a lei sacerdotal. A 

água do poço (fre,ar) de Jacó, que no texto joanino tem dois significados, um pela samari-

tana que por ela é chamado de poço e o redator joanino o considera como fonte (phgh/|), que 

é outra lenda judaica importante, cujo poder era tão grande e incessante que chegava a 

transbordar. Por meio dessa explicação, podemos entender a denúncia joanina, mesmo a 

lenda judaica que ensinava que desse poço/fonte eles eram saciados, mas o povo ainda as-

sim precisaria se esforçar fisicamente para desfrutar de seu manancial e logo depois voltaria 

a ter sede. 

Subjetivamente, assim como dissemos até aqui, ela é representante da Torá, pois a lei 

que foi dada por Moisés era parte integrante desse esforço para manter-se sempre saciado, 

ou seja, se faltava algum atributo humano, diante da lei deveria se cumprir um ritual para a 

purificação e assim poderia retornar às boas dádivas do Senhor.  

Quando Jesus dialoga com a samaritana, ela tem em mente a ideia de que a água viva 

estaria nesse poço/fonte; como aprendera, ninguém era maior que Jacó, pois ele, sim, deu de 

beber a seus filhos e filhas e seus animais a partir daquele poço/fonte. Porém, o relato joani-

no mostra indiretamente o frustrante resultado; era necessário retornar para buscar sua água 

refrescante.  

O contraste do texto em relação à mulher não é só a falta do conhecimento revelador 

que advém de Jesus, mas do poder que ele tem de oferecer a água viva. Por isso, Jesus enfa-

tiza que a sua água jorrará para a vida eterna. Vejamos aqui qual o sentido da expressão 

jorrar que nos apresenta Dufour: 

                                                

24 MATEOS, Juan, BARRETO, Juan. O Evangelho de São João: análise lingüística e comentário exegético. São  

Paulo: Paulinas, 1989. p. 212. 
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O termo grego hallómenom (“jorrando”) normalmente indica seres vivos, 

como o coxo tornando-se ágil como um cervo saltitante (Is.35,6; cf. At.3,8; 

14,10). O termo provavelmente foi escolhido por causa da ressonância com 

o hebr. Alah( Nm.21,17), que significava na tradição midráshica o subir das 

águas do poço. Cf. G. Bienaimé, 280.25 

A água viva que Jesus apresenta é diferente, após bebê-la nunca mais teria sede. Para 

aprofundarmos um pouco mais essa questão, podemos ver também representado no texto o 

valor teológico do Espírito de Deus. João usa muitas outras evidências em diversas referên-

cias bíblicas no Antigo Testamento, e essas referências são apontamentos de muitos relatos 

que já poderiam ser comuns no imaginário de sua comunidade. 

A água viva (Sr.21,13; 24,23-34). Representa a Sabedoria e a Lei (cf. 

também Pr 13,14; 16,22; Br 3,12; Sr 24,21; Is 55,1). Mas o símbolo da água 

pode significar também o Espírito de Deus (Is 32,15; 44,3; Jl 2,28; Ez 

36,25-27). É assim que o interpreta Jo 7,39 (>com.). Esses dois 

simbolismos parecem convergir aqui, como em outros textos de João e da 

catequese batismal dos primeiros cristãos. Ora a sabedoria deixa a gente 
com sede, mas Jesus não26. 

Partindo da diversidade textual do primeiro século, surgem também algumas fontes, 

por exemplo, as Odes de Salomão, em que a água viva é importante tema para a revelação 

do Senhor. Essa literatura e suas questões nos fazem acreditar que o redator procura atingir 

os alvos mais importantes para sua comunidade que luta para manter a integridade dos ensi-

nos de Jesus em relação à fé judaica. Por esse prisma teológico, é possível que João lance 

mão da lenda judaica e transfira para seu texto um tema sobre a religião dos patriarcas com 

uma construção de cenário típico da cena padrão, conforme explica Robert Alter
27

 para apre-

sentar Jesus como o revelador e legitimador das escrituras, mesmo que seja independente 

dela. 

Nesse esquema joanino se trabalha sobre uma dobradiça que apresenta Jesus como 

homem que tem sede, mas logo em seguida é aquele que acaba com a sede da humanidade. 

A ambiguidade do recorte literário amplia a dimensão escriturística levando a muitas temá-

ticas diferentes. E a típica redação joanina é antecipada no capítulo (3,12); falou-se primeiro 

das coisas terrenas e Nicodemos não entendeu, como poderia então falar das celestiais? A-

qui João apresenta o messias como ser humano, mas que representa o mundo celestial, apro-

fundando no prólogo onde o verbo se fez carne. Assim, como a água viva é também um 

                                                

25 DUFOUR, Xavier Leon. Leitura do Evangelho Segundo João I: Palavra de Deus. São Paulo: Loyola, 1996. 

p.273. 
26 KONINGS, Johan. Evangelho segundo João: Amor e Fidelidade. São Paulo: Loyola, 2005. p. 126. 
27 ALTER, Robert. A Arte da Narrativa Bíblica. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 79-101. 
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tema repleto de simbolismo, João apresenta o messias após manifestar sua humanidade sen-

do capaz de transmitir a alegria da vida e purificar a sua comunidade por meio do Espírito. 

Essa convicção é parte da cultura mística do primeiro século, como os textos de Qumran 

também nos mostram: 

O santo Espírito de Deus alegra as pessoas (1 QH 9,32). Alegria é uma das 

principais dádivas do Espírito, - como afirma Paulo. Sempre de novo é o 

Espírito que purifica as pessoas (1QH 16,12, que é paralelo a “graça”). Ele 

também age com relação à purificação escatológica (1 QS 4,21). Ele será 

“aspergido” (como líquido)sobre os servos de Deus (1 QH 17,26; 1 QS 

4,21). Segundo o cristianismo primitivo, o Espírito de Deus purifica sempre 

que é ministrado no batismo.28  

As expectativas cristãs do primeiro século estão diante da revelação de Jesus como 

parte integrante da comunidade e isso acontecia no batismo e na eucaristia, o que para João 

se tornou possível dentro da expectativa da manifestação do Espírito Santo.  

Se estivermos corretos, vemos que o Jesus joanino não é o único a manifestar a pre-

sença do Espírito, mas que a partir de si mesmo (Jesus) o Espírito será entregue aos que 

quiserem beber de sua fonte. Ele tentou disponibilizar até mesmo antes do que é revelado no 

capítulo 20, quando ele sopra sobre os discípulos. O que podemos ver no capítulo 3 com 

Nicodemos que não entende esse contato, vindo após a samaritana, que apesar das dificul-

dades e sem entender bem por causa da revelação do pecado ela o identifica como o profeta. 

E de maneira muito característica de João, a samaritana demonstra ser cheia do Espírito de 

Deus quando anuncia Jesus como o profeta que sua comunidade esperava. O que revela para 

o leitor que esse mover ou nascer do Espírito (cf. Jo 3,8) é fazer o papel missionário na co-

munidade. 

 

2.5 A Narrativa e seus símbolos são relações comunitárias 

 

 

A comunidade de João em sua linguagem escrita se relaciona com uma diversidade 

muito grande de necessidades antropológicas. Toda guisa simbólica foi bem elaborada como 

parte de uma estratégia joanina para explicar suas questões comunitárias.  

                                                

28 BERGER, Klaus. Qumran e Jesus: Uma verdade escondida?. São Paulo: Vozes, 1994. P.105 
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Nessas produções, o significado e o significante da narrativa joanina interpretam a sua 

mensagem com reflexo na comunidade. Ora, se essas narrativas são representações da ideo-

logia de um grupo, não podemos rechaçar os métodos empregados pelo seu autor. “A com-

posição narrativa é fruto de um trabalho do narrador, que enuncia sua história em função 

de um ponto de vista particular”.
29

  

João tem um esboço com linhas e interpretações projetadas para uma comunidade a-

cima da relação cultual, ou seja, havia também que se unir em prol de alguns objetivos em 

que pelo menos um seria a manutenção do grupo entre outros tantos. É daí que o redator 

articula suas ideias a partir de seus sistemas simbólicos que reorganizarão e interpretarão as 

necessidades desse grupo. Os símbolos só existem a partir da compreensão de seus sentidos, 

a linguagem desses sinais era comum para essa comunidade. João consegue escrever e in-

terpretar sua mensagem por meio desses símbolos que ampliarão o significado de seus tex-

tos. 

 

 

3 Hipóteses 

3.1 Mulher Samaritana e a Água  

 

Os símbolos e as narrativas no Evangelho de João representam personagens, grupos e 

estágios do desenvolvimento da comunidade joanina. Por isso, propomos demonstrar nesta 

dissertação a importância da conversão da Samaritana, como representante de Samaria e de 

mulheres no cristianismo joanino. 

Dentro dessa perspectiva, a nossa hipótese é que João fornece mais respostas para essa 

questão quando unimos esse texto a outros referentes à mulher, que seriam também repre-

sentantes da fé da comunidade. Teríamos também, a partir disso, uma nova hipótese, em que 

a mulher poderia ser mão de obra importante para a missão, como também seria, em algum 

momento, uma liderança efetiva. Quando olhamos para o mundo antigo e para a organiza-

ção da sociedade, observamos que em diversas civilizações as mulheres trabalhavam na 

                                                

29 MARGUERAT, Daniel. BOURQUIN, Yvan. Para ler as narrativas bíblicas. São Paulo: Loyola,2009. p. 33. 
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agricultura, pecuária, cuidava do clã, enquanto os maridos estavam ou nos comércios ou em 

guerras. Seu valor é encontrado em diversos momentos da antiguidade, até nos centros reli-

giosos elas poderiam ser representadas, pois encontramos também divindades femininas 

demonstrando assim o poder que a mulher teria nas civilizações antigas. 

No mundo bíblico, temos muitos exemplos de mulheres importantes cujas ações não 

puderam ser apagadas. Ainda que o machismo patriarcal prevalecesse nos textos, ficou im-

possível apagar da cultura e da tradição oral os feitos femininos. Mulheres como Sara, Raa-

be, Ruth, Débora, Ana, Miriam e outras tiveram um impacto muito forte dentro da socieda-

de patriarcal e nos mostram que o governo de Israel algumas vezes sofreu a influência femi-

nina. 

Ainda nessa perspectiva, temos, no Novo Testamento, algumas possibilidades desse 

mesmo impacto religioso. Algumas mulheres foram, para o cristianismo, necessárias na 

organização de grupos e comunidades, pelo menos é o que acreditamos. Em nossa análise, 

vemos mulheres, como em (Lc 8,1-3), que sustentavam o ministério de Jesus. Assim tam-

bém a mãe de Jesus, a samaritana, Marta e Maria e Maria Madalena, que percorrem os tex-

tos joaninos como participantes efetivas de seu ministério.  

A partir dessas questões, nossa hipótese é que elas não somente serviam a Jesus, mas 

eram missionárias e formadoras de comunidades; levantamos também a possibilidade de 

que essas mulheres, de alguma forma, possam ter influenciado os textos bíblicos, é o que 

tentaremos provar mais adiante.  

Quando se trata da simbologia da água, implica que há um elemento místico no evan-

gelho, representado concretamente nas comunidades pelo batismo. Esse símbolo faz parte 

do cotidiano do grupo e, por isso, é também sinal místico e religioso. Esse símbolo joanino 

é sinal de um novo elemento para a comunidade, pois acreditamos representar o Espírito de 

Deus que dá vida à comunidade por meio de Jesus.  

Temos então que unir esse símbolo à revelação de (Jo 7,38-39), e nessa soma de tex-

tos queremos provar que a comunidade entendia o sinal e a expressão da água como símbo-

lo vivo da presença de Deus na comunidade, pelo batismo e pela presença de Jesus repre-

sentada pelo seu Espírito dentro do grupo. 
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3.2 Nossa Leitura de João 4 

 

Podemos ver, nesse evangelho, uma característica literária muito próxima ao drama ou 

ao teatro. Dentro do capítulo quatro, as narrativas trazem essa possibilidade, e diante dessa 

relação os detalhes nos colocam dentro da cena. Esse estilo literário, que é peculiar e até 

comum desse período, parece também ser usado por outros textos de João que têm em co-

mum o diálogo. Será que essa afirmação aponta para um mesmo autor em um período pró-

ximo, com ideias e cenários idênticos? Talvez possamos chegar a alguma conclusão mais 

adiante. Em relação ao texto e sua escrita, Konings explica assim: 

O Evangelho de João está entre a narrativa e o drama, ou teatro. (No 

ambiente cultural do Quarto Evangelho, o teatro era um elemento muito 

forte.) Alguns episódios se deixam encenar perfeitamente por qualquer 

turminha de catequese. Nos episódios da samaritana, do cego, de Lázaro, na 

história da Paixão e Ressurreição encontramos diálogos cheios de vida, 

indicações de tempo e lugar. Mudanças de cena. É bom ter claro esse 

caráter dramatúrgico, para não cair na ilusão de que o Evangelho de João 

seja um detalhado relatório histórico no sentido moderno da palavra.30 

Alguns desses textos, devido ao estilo, acabam tendo certa similaridade. A origem 

desses textos poderia estar no mesmo período e assim corresponderem às grandes dificulda-

des que enfrentou a comunidade em questões como fortalecimento da fé, da unidade e da 

própria identidade do grupo e de seus principais líderes. Se o período for correspondente, 

fortaleceria a identidade de um grupo de mulheres ativas na comunidade. Porque as cenas 

relativas à dramaturgia, com exceção do cego, apresentam as mulheres como personagens 

importantes do episódio. Ainda que no lava-pés não estejam inclusas as mulheres na cena, a 

atitude de Jesus é relativa às ações de mulheres e escravos naquele tempo.  

Nossa perícope tem um cenário que é muito bem elaborado. A passagem de Jesus por 

Samaria é importante para o reino de Deus, o que faz dessa mensagem imprescindível para 

o grupo. Podemos confirmar, então, uma forte presença samaritana dentro do cristianismo 

primitivo de João. Seguindo esse raciocínio, a ação feminina dentro, de nossa perícope, 

mostra a força missionária dessa personagem dentro do contexto literário joanino; podemos 

compor, assim, uma identidade mais apropriada. 

Depois da mulher, nossa preocupação é entender o valor da água viva. Sabemos que 

esse símbolo, depois das pesquisas que já foram feitas, apresenta a qualidade de servir den-

                                                

30KONINGS, Johan. Evangelho segundo João: Amor e Fidelidade. São Paulo: Loyola, 2005. p.19.  
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tro da comunidade, pois quem recebe dessa água compreende a palavra do pai, dada ao fi-

lho. A água viva em João é uma revelação particular, para os iniciados da comunidade, a 

partir da palavra anunciada por Jesus, aquele que a recebe deve renunciar a antiga fé para 

compreender a essência do oráculo do mestre joanino, como aconteceu com a samaritana, e 

que fará com que toda a comunidade seja repleta do Espírito, como explica (Jo 7,38).  

Essa é a diferença entre o príncipe dos judeus e a samaritana, cada um recebe a novi-

dade diretamente do mestre, mas só um poderá desfrutar da fonte de águas vivas, porque 

trocou a antiga fé pelo anúncio e se fez também mensageiro dessa novidade recebida. Jesus 

parece ser a fonte, e não a água, já que ele daria a água viva. Por isso o poço de Jacó está 

em comparação a Jesus; e a tradição desse poço/fonte que poderia ter uma água que jorraria 

é uma interpretação que faz João introduzir uma autoridade maior a Jesus.  

Acreditamos que esse trabalho poderá mostrar que Jesus, como a fonte das águas vi-

vas, supera o poço/fonte de Jacó em todos os aspectos simbólicos e religiosos na idealização 

joanina do messias salvador. 
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CAPÍTULO 2 

TRABALHO EXEGÉTICO DE JOÃO 4,4-42 

1 Questões Introdutórias  

 

Quando decidimos estudar o capítulo quatro do evangelho joanino, percebemos as di-

ficuldades para a composição de ideias, não só por causa da extensão da perícope, mas o 

próprio livro já é repleto de problemas. Encontramos nele uma diversidade de temas que nos 

possibilitou viajar por diversos caminhos teológicos interessantes.  

Diante desse processo, resolvemos, então, trabalhar as questões mais importantes des-

se texto e, se for possível, apontaremos alguns temas sem aprofundá-los para não perder o 

foco do nosso trabalho.  

Por isso, faremos um estudo exegético que possibilitará uma compreensão muito me-

lhor do texto e tentaremos chegar a algumas conclusões sobre o que levantamos até o mo-

mento sobre os aspectos que escolhemos como primordiais para nossa pesquisa. 
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2 Procedimento Exegético 

 

Começamos com uma tradução literal de nossa perícope para nos aproximarmos, da 

melhor maneira possível, da compreensão de nosso trabalho: 

 

4  :Edei de. auvto.n die,rcesqai dia. th/j Samarei,ajÅ  4 
Era necessário passar por Samaria 

5  e;rcetai ou=n eivj po,lin th/j Samarei,aj lego-

me,nhn Suca.r plhsi,on tou/ cwri,ou o] e;dwken 

VIakw.b Îtw/|Ð VIwsh.f tw/| uìw/| auvtou/\  

5 
Veio, pois, para uma cidade de Samaria chama-

da Sicar perto do lugar ao qual Jacó deu a seu 

filho José;  

6  h=n de. evkei/ phgh. tou/ VIakw,bÅ ò ou=n VIhsou/j 

kekopiakw.j evk th/j o`doipori,aj evkaqe,zeto ou[twj 

evpi. th/| phgh/|\ w[ra h=n w`j e[kthÅ 

6
 Estava ali a fonte de Jacó. Então, Jesus  

Cansado (saindo) da caminhada assentara-se 

assim sobre a fonte; a hora era a sexta. 

7  e;rcetai gunh. evk th/j Samarei,aj avntlh/sai 

u[dwrÅ le,gei auvth/| o` VIhsou/j\ do,j moi pei/n\  

7
  Veio uma mulher (saindo) de Samaria tirar 

água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber! 

8  oì ga.r maqhtai. auvtou/ avpelhlu,qeisan eivj th.n 

po,lin i[na trofa.j avgora,swsinÅ   

8
 Por isso os seus discípulos tinham ido para a 

cidade para alimentos comprarem. 

9  le,gei ou=n auvtw/| h` gunh. h` Samari/tij\ pw/j su. 

VIoudai/oj w'n parV evmou/ pei/n aivtei/j gunaiko.j 

Samari,tidoj ou;shjÈ ouv ga.r sugcrw/ntai VIou-

dai/oi Samari,taijÅ  

9
 Diz, então a mulher samaritana: como tu sendo 

judeu pedes a mim de beber sendo mulher sama-

ritana? (Não, pois se associam judeus (e) samari-

tanos.) 

10  avpekri,qh VIhsou/j kai. ei=pen auvth/|\ eiv h;|deij 

th.n dwrea.n tou/ qeou/ kai. ti,j evstin ò le,gwn soi\ 

do,j moi pei/n( su. a'n h;|thsaj auvto.n kai. e;dwken a;n 

soi u[dwr zw/nÅ 

10
 Respondeu Jesus, e disse a ela: Se conheceres 

o dom (grátis) de Deus e quem é o que diz a ti: 

Dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria a ti 

água viva. 

11  le,gei auvtw/| Îh` gunh,Ð\ ku,rie( ou;te a;ntlhma 

e;ceij kai. to. fre,ar evsti.n baqu,\ po,qen ou=n e;ceij 

to. u[dwr to. zw/nÈ 

11 
Diz  a mulher: Senhor, nem balde tens e o poço 

é fundo; de onde, pois tens a água a viva? 

12  mh. su. mei,zwn ei= tou/ patro.j h`mw/n VIakw,b( o]j 

e;dwken h`mi/n to. fre,ar kai. auvto.j evx auvtou/ e;pien 

kai. oì uìoi. auvtou/ kai. ta. qre,mmat a auvtou/È 

12
 Tu és maior que o nosso pai Jacó, que deu para 

nós o poço e ele mesmo bebeu e os seus filhos e 

os seus animais? 

13  avpekri,qh VIhsou/j kai. ei=pen auvth/|\ pa/j o` 

pi,nwn evk tou/ u[datoj tou,tou diyh,sei pa,lin\   

13 
Respondeu Jesus e disse a ela: Todo o que bebe 

desta  água terá sede de novo; 

14  o]j dV a'n pi,h| evk tou/ u[datoj ou- evgw. dw,sw 

auvtw/|( ouv mh. diyh,sei eivj to.n aivw/na( avlla. to. 

u[dwr o] dw,sw auvtw/| genh,setai evn auvtw/| phgh. 

14
 Quem então beber da água que eu darei a ele, 

nunca (jamais) terá sede para sempre, mas a água 

que darei a ele gerará nele uma fonte de água 
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u[datoj a`llome,nou eivj zwh.n aivw,nionÅ   jorrando para vida eterna. 

15  le,gei pro.j auvto.n h` gunh,\ ku,rie( do,j moi 

tou/to to. u[dwr( i[na mh. diyw/ mhde. die,rcwmai 

evnqa,de avntlei/nÅ   

15
 Diz a mulher: Senhor, dá-me esta água, para 

que não tenha sede e não venha aqui tirar. 

16  le,gei auvth/|\ u[page fw,nhson to.n a;ndra sou 

kai. evlqe. evnqa,deÅ 

16
 Diz a ela: vai chama o teu marido e vem aqui. 

17  avpekri,qh h` gunh. kai. ei=pen auvtw/|\ ouvk e;cw 

a;ndraÅ le,gei auvth/| o` VIhsou/j\ kalw/j ei=paj o[ti 

a;ndra ouvk e;cw\ 

17 
Respondeu a mulher e disse a ele: Não tenho 

marido. Disse Jesus: Bem disseste que marido 

não tenho; 

18  pe,nte ga.r a;ndraj e;scej kai. nu/n o]n e;ceij ouvk 

e;stin sou avnh,r\ tou/to avlhqe.j ei;rhkajÅ 

18 
Cinco pois maridos tiveste e agora que tens  

Não é teu marido; isto disse com verdade. 

19  le,gei auvtw/| h` gunh,\ ku,rie( qewrw/ o[ti pro-

fh,thj ei= su,Å 

19 
Disse a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. 

 

20 oì pate,rej h`mw/n evn tw/| o;rei tou,tw| prose-

ku,nhsan\ kai. ùmei/j le,gete o[ti evn ~Ierosolu,moij 

evsti.n o` to,poj o[pou proskunei/n dei/Å 

20 
Os nossos pais nesse monte adoraram; e vós 

dizeis que dentro de Jerusalém é o lugar onde 

adorar é necessário. 

21  le,gei auvth/| o` VIhsou/j\ pi,steue, moi( gu,nai( o[ti 

e;rcetai w[ra o[te ou;te evn tw/| o;rei tou,tw| ou;te evn 

~Ierosolu,moij proskunh,sete tw/| patri,Å 

21 
Disse Jesus: creia em mim, mulher, que vem a 

hora quando nem neste monte nem em Jerusalém 

adorareis o pai. 

22  u`mei/j proskunei/te o] ouvk oi;date\ h̀mei/j pros-

kunou/men o] oi;damen( o[ti h` swthri,a evk tw/n VIou-

dai,wn evsti,nÅ 

22
 Vós adorais que não conheceis; nós adoramos 

o que conhecemos, e que a salvação vem dos 

judeus. 

23 avlla. e;rcetai w[ra kai. nu/n evstin( o[te oì avlh-

qinoi. proskunhtai. proskunh,sousin tw/| patri. evn 

pneu,mati kai. avlhqei,a|\ kai. ga.r o` path.r toi-

ou,touj zhtei/ tou.j proskunou/ntaj auvto,nÅ 

23 
 Mas vem hora e agora é, quando os verdadei-

ros adoradores adorarão o pai em Espírito e ver-

dade; pois o pai assim procura os que o adoram. 

24 pneu/ma o` qeo,j( kai. tou.j proskunou/ntaj auvto.n 

evn pneu,mati kai. avlhqei,a| dei/ proskunei/nÅ 

24 
O Espírito é Deus, e os que o adoram em Espí-

rito e verdade é necessário adorar. 

25  le,gei auvtw/| h` gunh,\ oi=da o[ti Messi,aj 

e;rcetai o` lego,menoj cristo,j\ o[tan e;lqh| evkei/noj( 

avnaggelei/ h`mi/n a[pantaÅ 

25 
Disse a mulher: sei que Messias vem o chama-

do Cristo; quando vier ele proclamará para nós 

tudo. 

26  le,gei auvth/| o` VIhsou/j\ evgw, eivmi( o` lalw/n soiÅ 26 
Disse Jesus: eu sou, e falo contigo. 

27Kai. evpi. tou,tw| h=lqan oì maqhtai. auvtou/ kai. 

evqau,mazon o[ti meta. gunaiko.j evla,lei\ ouvdei.j 

me,ntoi ei=pen\ ti, zhtei/j h;  ti, lalei/j  metV  auv-

th/jÈ 

27 
E nisto vieram os seus discípulos e maravilha-

ram que junto a uma mulher falava; ninguém, 

todavia falou: Quê procuras ou o quê fala com 

ela? 
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28  avfh/ken ou=n th.n u`dri,an auvth/j h` gunh. kai. 

avph/lqen eivj th.n po,lin kai. le,gei toi/j avn-

qrw,poij\ 

28
 Deixou pois a jarra a mulher e saiu para a cida-

de e disse aos homens: 

29  deu/te i;dete a;nqrwpon o]j ei=pe,n moi pa,nta o[sa 

evpoi,hsa( mh,ti ou-to,j evstin o` cristo,jÈ 

29 
Venha, vede o homem ao qual disse a mim 

tudo quanto fiz, porventura este é o cristo? 

30evxh/lqon evk th/j po,lewj kai. h;rconto pro.j auv-

to,nÅ 

30 
Saíram da cidade e vieram até ele 

31  VEn tw/| metaxu. hvrw,twn auvto.n oì maqhtai. 

le,gontej\ ràbbi,( fa,geÅ 

31 
Entretanto suplicaram os seus discípulos dizen-

do: Rabi, come. 

32  o` de. ei=pen auvtoi/j\ evgw. brw/sin e;cw fagei/n 

h]n u`mei/j ouvk oi;dateÅ 

32 
Mas disse a eles: Eu tenho um alimento a co-

mer que vós não conheceis. 

33  e;legon ou=n oì maqhtai. pro.j avllh,louj\ mh, tij 

h;negken auvtw/| fagei/nÈ 

33
 Diziam, então os discípulos uns aos outros: 

alguém trouxe alguma comida? 

34  le,gei auvtoi/j o` VIhsou/j\ evmo.n brw/ma, evstin i[na 

poih,sw to. qe,lhma tou/ pe,myanto,j me kai. te-

leiw,sw auvtou/ to. e;rgonÅ 

34
 Disse Jesus: Minha comida é que eu faça a 

vontade do que me enviou e complete o seu  tra-

balho. 

35  ouvc u`mei/j le,gete o[ti e;ti tetra,mhno,j evstin 

kai. o` qerismo.j e;rcetaiÈ ivdou. le,gw ùmi/n( ev-

pa,rate tou.j ovfqalmou.j u`mw/n kai. qea,sasqe ta.j 

cw,raj o[ti leukai, eivsin pro.j qerismo,nÅ h;dh 

35 
Não dizeis vós que ainda há quatro meses e a 

ceifa vem? Eis que digo a vós  levante os vossos 

olhos e vede as terras cultivadas que já estão 

brancas para colheita. 

36  o` qeri,zwn misqo.n lamba,nei kai. suna,gei kar-

po.n eivj zwh.n aivw,nion( i[na o` spei,rwn o`mou/ 

cai,rh| kai. o` qeri,zwnÅ 

36
 O que colhe, pagamento recebe e reuni fruto 

para vida eterna, e o que  semeia junto se alegra 

com o que colhe. 

37  evn ga.r tou,tw| ò lo,goj evsti.n avlhqino.j o[ti 

a;lloj evsti.n o` spei,rwn kai. a;lloj o` qeri,zwnÅ 

37
 Pois nisto a palavra é verdadeira, que um é o 

que semeia e outro o que colhe. 

38  evgw. avpe,steila u`ma/j qeri,zein o] ouvc ùmei/j 

kekopia,kate\ a;lloi kekopia,kasin kai. u`mei/j eivj 

to.n ko,pon auvtw/n eivselhlu,qateÅ 

38 
Eu vos envio a colher onde não tens trabalha-

do; e outros trabalharam e vós tendes do trabalho 

deles desfrutado. 

39  VEk de. th/j po,lewj evkei,nhj polloi. evpi,steusan 

eivj auvto.n tw/n Samaritw/n dia. to.n lo,gon th/j 

gunaiko.j marturou,shj o[ti ei=pe,n moi pa,nta a] 

evpoi,hsaÅ 

39
 Na cidade dos samaritanos muitos creram nele 

através da palavra da mulher que falou testemu-

nhando: disse a mim tudo o que fiz. 

40  w`j ou=n h=lqon pro.j auvto.n oì Samari/tai( h-

vrw,twn auvto.n mei/nai parV auvtoi/j\ kai. e;meinen 

evkei/ du,o h`me,rajÅ 

40  
Quando, pois indo até ele os samaritanos,  

pediram para ele ficar com eles;  e  ficou  ali  

dois dias. 

41 kai. pollw/| plei,ouj evpi,steusan dia. to.n lo,gon 41 
E muito mais creram através de sua palavra. 
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auvtou/( 
42  th/| te gunaiki. e;legon o[ti ouvke,ti dia. th.n sh.n 

lalia.n pisteu,omen( auvtoi. ga.r avkhko,amen kai. 

oi;damen o[ti ou-to,j evstin avlhqw/j o` swth.r tou/ 

ko,smouÅ 

42
 E para a mulher falaram: que não mais através 

da tua fala cremos, nós pois temos ouvido e co-

nhecemos que este é verdadeiramente o salvador 

do mundo. 

 

Após a tradução formal, faremos abaixo a delimitação do texto e algumas observações 

interpretativas para compreendermos qual a intenção do autor implícito (Imagem do autor tal 

como se revela na obra por suas opções de escrita e pelo desdobramento da estratégia narra-

tiva)
31

 nessa perícope.  

Acreditamos que essa perícope se inicia a partir do verso 4 e termina no 42, já que 

nos versos de 1 a 3 temos o que preferimos chamar de uma ponte ou dobradiça que liga os 

capítulos (3,22 a 3,36) ao nosso texto.  

Ao iniciarmos em (Jo 4,4) chamou-nos a atenção o verbo:Edei, que está no indicati-

vo imperfeito ativo da 3ª pessoa do singular dei/ “necessário”, é uma ação contínua. Dessa 

forma, em português temos que adicionar um complemento que ficará assim: “Era necessá-

rio”. Na mesma frase, temos também o verbo die,rcesqai, que está no infinitivo presente 

médio  die,rcomai “passar”, o que nesse sentido dá ao verbo o caráter indicativo de um pro-

pósito. Nessa perspectiva, vemos que a construção da frase joanina reflete a vontade de 

Deus em realizar uma missão a partir de Jesus em Samaria, ou seja, uma necessidade aliada 

a um propósito. 

Um dos símbolos importantes em nosso estudo é a fonte ou poço de Jacó; a questão é 

que fonte e poço podem ter sentidos diferentes na tradição. O que vemos em João é que es-

sas duas expressões são usadas para o mesmo objeto, o que traz certa confusão. No verso 6, 

o redator joanino usa a expressão phgh. “fonte” duas vezes. Essa palavra corresponde a um 

olho d’água que pode ser considerado como uma nascente. Já no verso 11 e 12, a samaritana 

usa, para o mesmo objeto, a palavra fre,ar “poço”, que está ligada a um local com água estag-

nada. Faremos uma análise mais contundente desses símbolos mais a frente dentro da análise 

de conteúdo. 

                                                

31
 MARGUERAT, Daniel; BOURQUIN Yvan. Para ler as narrativas bíblicas: iniciação à análise narrati-

va. São Paulo: Ed. Loyola, 2009. p.27. 
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No término da perícope, temos a aclamação samaritana, em que Jesus é exaltado 

como salvador do mundo. Dentro da expectativa do grupo joanino, vemos que os samarita-

nos podem ser identificados como representantes de todos os povos do mundo. 

A partir do cristianismo joanino, uma das principais hipóteses sobre como surgiu o 

seu escrito está relacionada aos embates religiosos e políticos. Nesse período, tanto o mundo 

judaico como o Greco-romano e toda a cultura do primeiro século foram também responsá-

veis para que o redator joanino pudesse escrever esse evangelho. Vejamos o que nos diz 

Koester: 

O cristianismo não se desenvolveu como representante de apenas uma 

cultura e religião local antiga, a de Israel, por exemplo, mas como parte da 

cultura universal do mundo helenístico-romano. O elemento dominante 

dessa nova cultura era grego. Os gregos forneceram a língua de unificação, 

com relação à qual o próprio aramaico, a língua do Oriente anteriormente 

persa, e o latim, o idioma dos novos senhores políticos e militares, ficavam 

em segundo e terceiro lugares. A filosofia, a arte, a arquitetura, a ciência e 

as estruturas econômicas gregas constituíam os laços que mantinham os 
vários povos e nações do Império romano unidos como parte de um só 

todo, de um único mundo que abrangia Mesopotâmia e Síria do leste, 

Espanha e Gália no Oeste, Egito e África no Sul e Alemanha e Bretanha no 

Norte. Quando os missionários cristãos levavam sua mensagem ao mundo, 

chegavam como precursores de uma religião helenística.32 

Nesse mundo do primeiro século, João apresenta um estilo muito próximo dos ele-

mentos dessa vasta cultura helênica, apesar de sua maior influência partir da cultura e da 

teologia judaica. Quando falamos da linguagem usada por João, a simbologia é muito pre-

sente em seus textos, uma forma de escrita não só do judaísmo, como também das tradições 

escritas desse período. E João usava com frequência essa forma de linguagem. Conforme 

nos relata Gass:    

Por isso, é preciso dar muita importância à linguagem teológica, simbólica, 
especialmente do 4º evangelho. Esta linguagem vai mais a fundo, revela o 

sentido, o significado que está além das palavras. Apesar de os relatos 

terem como fontes fatos históricos, precisamos buscar o sentido, além do 

natural, atribuídos a eles.33   

É possível que João não conhecesse os sinóticos, a não ser por meio das tradições 

orais que circulavam no primeiro século, como podemos entender no comentário de Schrei-

ner e Dautzenberg: 

 

                                                

32 KOESTER, Helmut. Introdução ao Novo Testamento. São Paulo: Paulus, 2005. p.1. 
33 GASS, Ildo Bohn. As Comunidades Cristãs à partir da Segunda Geração. São Paulo: Paulus, 2005. p. 116. 
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Pelo que sabemos, o gênero “evangelho” foi criado por Marcos. É 

extremamente improvável que surgisse em outro lugar uma obra do mesmo 

gênero sem depender da de Marcos. Certamente é possível que o quarto 

evangelista não tenha usado como “fonte” nenhum evangelho do tipo dos 

sinóticos; neste caso o seu conhecimento de um evangelho sinótico deve ser 

julgado à luz dos critérios da história da tradição. Assim, a questão das 

relações do evangelho de João com os sinóticos, embora justificada e útil 

para descobrir a sua forma específica e para esclarecer os problemas da 

tradição, que têm relação com ele, não dá a chave para explicar justamente 
a sua forma específica.”34  

O que tem sido levantado como uma forma mais próxima dessa relação seria real-

mente essas tradições que circulavam no início da igreja de Cristo.  

As relações interdiscursivas (termo que explica o uso que um texto faz de discursos, 

a ele anteriores, ou contemporâneos)
35

 joaninas estão restritas às especulações, e um grupo 

de pesquisadores tem engrossado essas ideologias, crendo apenas que João teve contato com 

as tradições para formular parte dos escritos joaninos. “Mais difundido ainda é o ponto de 

vista de que João não conheceu nenhum dos nossos sinóticos, mas que conheceu a tradição 

reproduzida por esses evangelhos”
36

. E a lista dos que seguem esse pensamento é extensa 

“Bultmann, Brown, Dodd, Schnackenburg, Käsemann... etc.”
37

 

Ficamos diante de um terreno arenoso; as difíceis interpretações podem prejudicar  

uma análise textual mais concreta, mas ainda assim não podemos dispensar a atração que os 

textos do quarto evangelho proporcionam devido a todas essas dificuldades. O evangelho de 

João pressupõe diversas glosas, acréscimos e textos que hipoteticamente possam estar posi-

cionados incorretamente. Sua forma definitiva não se deve ao seu autor primário, mas a um 

redator posterior, que na verdade poderia ser um grupo de autores.  

O grupo joanino era uma sociedade com todas as reorganizações de uma nova estru-

tura religiosa, mas que continha dentro de seu organismo grupos que ainda participavam de 

certos costumes judaicos e essas atividades causavam muitos transtornos internos, tanto 

teológicos quanto comunitários.  

Dentro dessa organização, podemos verificar em João quais eram as origens dos as-

sim chamados “irmãos” que para essa comunidade deveriam “ser um”. Essa expressão po-

deria denotar implicitamente certa animosidade. Conforme Gass nos mostra, havia nesse 

grupo uma diversidade étnica, social, cultural e religiosa muito ampla: 

                                                

34 SCHREINER, Josef. DAUTZENBERG, Gerhard. Formas e Exigências do Novo Testamento. São Paulo: Pau-
lus / Teológica, 2004. p. 290. 
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 ZABATIERO, Julio. Manual de Exegese. São Paulo: Hagnos, 2007. p.159. 

36 KÜMMEL, Georg Werner. Introdução ao Novo Testamento. São Paulo: Paulus, 2009. p. 255. 
37 Id., Ibid., 2009. p. 255. 
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Eram judeus da Galiléia (Jo 1,43-45), seguidores de João Batista (1,35-39), 

samaritanos (4,1-42) e pessoas de origem grega (7,35; 12,20-32). Destes, 

pelo menos os batistas e galileus participavam também ativamente nas 

sinagogas, pois eram de origem judaica e haviam aceitado Jesus como o 

Messias que veio realizar a esperança profética.38 

Os cristãos joaninos, após os anos 80, foram proibidos de entrar nas sinagogas e tive-

ram que assumir definitivamente uma postura voltada cada vez mais direta e exclusivamente 

para o cristianismo, pois perdiam por outro lado sua identidade judaica. É a partir daí que os 

escritos joaninos devem ser compreendidos, é nessa dissociação que se introduz a fala sepa-

ratista ao se referirem às festas judaicas como “a festa deles” (cf. Jo 2,13; 5,1; 6,4; 7,2).  

A comunidade joanina para Brown foi iniciada por um grupo judaico conforme vemos 

abaixo: 

J.L. Martyn conclui de 1,35-51 que a comunidade joanina começou entre os 
judeus que se juntaram a Jesus e relativamente com pequena dificuldade 

acharam que ele era o Messias que eles esperavam. Julgo que ele está com 

toda a razão, e isto desafia reconstituições da história joanina que colocam 

as origens entre judeus heterodoxos, entre os gentios, ou entre os 

gnósticos.39 

Seguidos por alguns antigos membros do grupo de João Batista, e depois foi incorpo-

rando também os Samaritanos que, conforme sugere Brown, vieram um pouco depois em 

um segundo momento chamado por ele “segundo grupo, e próximo a esse período surge o 

que o mesmo Brown chama de uma cristologia mais alta, (Essa cristologia é a que apresenta 

Jesus como ser exaltado, divino)”.  

Os discípulos de JBat de 1,35-51 constituem os principais seguidores de 

Jesus até 4,4-42 quando se converte um grande grupo de Samaritanos. Este 

segundo grupo não foi convertido pelo primeiro (4,38), e seu conceito de 

Jesus, como “ o Salvador do mundo” (4,42) difere das expectativas gerais 

do Antigo Testamento mencionadas no cap. primeiro.40  

As tensões em João ocorrem em todo o escrito, esses grupos muitas vezes debatem en-

tre si. A relação entre eles é cheia de arestas. Mas eles, em meio às dificuldades de relacio-

namento, se mantêm reunidos nas diversidades teológicas, mesmo que tenha sido por pouco 

tempo. Iremos apresentar a partir de agora o cenário do nosso texto, em que o encontro de 

Jesus, no poço, com a mulher samaritana é uma reação diante da fé do povo de Samaria que 

será estimulado a deixar sua antiga crença para alcançar a vida eterna anunciada por Jesus. 
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39 BROWN, R.E. A Comunidade do discípulo amado. São Paulo: Paulinas, 1984. p. 27. 
40 Id., Ibid., 1984. p. 27.  
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Dentro do cenário criado por João, temos o encontro da fé cristã com a antiga fé sama-

ritana. A chegada de Jesus é símbolo dessa missão cristã sendo anunciada para superar a reli-

giosidade samaritana. Como vemos em Dufour: 

Os descendentes dos israelitas tinham conservado a fé ancestral, mas reco-

nheciam tão-somente a tradição do Pentateuco e consideravam que seu 

monte Garizim, onde havia sido posta a benção de IHWH sobre Israel, era 

o autêntico lugar do culto; além disso, elementos colhidos em religiões es-

trangeiras misturavam-se às suas crenças. Por esses motivos, os judeus os 

consideravam cismáticos, quando não heréticos.
41

  

João usa, dentro da perícope, o símbolo da fé samaritana representada pela fonte de 

Jacó que não dá mais conta de suprir a necessidade do povoado de Siquém. Era preciso ser 

substituída por uma água que quem bebe nunca mais volte a ter sede. A água viva é, a partir 

da fé em Jesus, novo símbolo. Enquanto a água do poço, ainda que venha de uma fonte, con-

forme o trocadilho joanino, se torne inferior aquela apresentada pelo mestre. E, em outro sen-

tido, mesmo que a fonte de Jacó viesse de uma água corrente ou olho d’água, que corria por 

baixo do poço, ela seria insuficiente para matar a sede espiritual, enquanto que a água viva é o 

sinal de Deus antecipado pela ação da sua graça dentro da relação de fé do ser humano para 

com Deus representado pelo seu filho Jesus. 

Surge um novo cenário, o templo e o monte, que se tornaram, a partir de agora, inúteis 

diante da fé em Jesus. Esses locais estão relacionados com a antiga religiosidade. O templo 

como símbolo da fé judaica e o monte como símbolo da fé samaritana se tornam obsoletos, 

porque a comunidade não precisa mais ir para esses locais para cultuar a Deus, mas o próprio 

filho de Deus está na comunidade e é ele o centro do culto. João propositalmente destitui a 

autoridade desses locais de culto para anunciar um novo sentido de fé e adoração que agora é 

representado por Jesus. Ele é agora a fonte de águas vivas que deve ser adorado em Espírito e 

em verdade.  

Temos, a partir de agora, o campo como local da discussão em (Jo 4,27-38), os discí-

pulos que não estavam presentes aparecem, enquanto a mulher sai de cena. Surge, então, esse 

campo, o cenário propício para a evangelização, posto que já está pronto para a colheita. Mas 

o dito de Jesus nos explica que os trabalhadores não precisam mais se esforçar, porque o filho 

de Deus já realizou a obra. kekopiakw.j, verbo particípio perfeito ativo nominativo masculino 

singular (kopia,w) - não possui uma ação temporal, mas, dentro do contexto, podemos adi-

cionar um tempo. Esse verbo que está no verso 6 liga ao verso 38 em que ele também é uti-
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lizado. Jesus, cansado, chega a Sicar; esse verbo denota um cansaço digno de um trabalha-

dor. No contexto com o campo, vemos que seu trabalho com a samaritana já produziu frutos 

e que os discípulos só precisariam colher esses frutos. 

Nos últimos versos de (Jo 4,39-42), os samaritanos estão na cidade. Mas ao saírem ao 

encontro de Jesus, que estava junto aos seus discípulos, o texto nos remete visualmente ao 

campo; temos a impressão que ali foi o local de encontro entre eles. O símbolo do campo na 

teologia joanina reflete, então, a missão, demonstrando assim que a população samaritana 

estava pronta para recebê-lo e acolher sua palavra e venerá-lo como o salvador do mundo. 

 

 

2.1 Forma 

 

A perícope está inserida dentro do dito de sinais e no poder da palavra de Jesus. Per-

cebemos, após nossa análise, que esse escrito não é homogêneo e, consequentemente, apre-

senta diversos gêneros literários, conforme veremos mais abaixo. 

Para nos aprofundarmos de maneira mais consciente, entendemos que será necessário 

apresentar uma rápida estrutura do texto. Ao analisarmos esse texto constatamos um quias-

mo - “Ocorrem quando elementos de uma frase ou partes de uma perícope se correspon-

dem de maneira cruzada”
42

 - e a partir dele podemos perceber quais as possíveis necessida-

des que encontramos no texto. 

Vejamos o quadro abaixo: 

A – 4 – 6 = Poço/Fonte – Jacó – antiga confissão de Fé 

B – 7 – 15 = Água Viva – Espírito - Missão 

C – 16 – 19 = Revelação do Pecado 

D – 20 – 24 = Local de Adoração 

C – 25 – 30 = Revelação Messiânica 

B – 31 – 38 = Campo – Missão 

A – 39 – 42 = Jesus – Salvador do mundo – Nova confissão de Fé  
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Na construção desse relato, temos alguns verbos que nos ajudam a entender o senti-

do que o escrito se caracteriza, como, por exemplo, le,gw “Dizer” - que se encontra na perí-

cope 27 vezes, o que nos mostra que o texto se caracteriza como um diálogo. Assim, é possí-

vel identificar os grupos envolvidos nessa discussão: Judeus, Samaritanos e as mulheres.  

Dentro da forma, temos algumas questões importantes em que vemos algumas estru-

turas simétricas; trabalharemos aqui um desses aspectos por sua importância na pesquisa e 

também por estar o verbo dizer relacionado a Jesus e sua ação divina no texto: 

13 Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará 

a ter sede; 
14 aquele, porém, que beber da água que eu lhe der 

nunca mais terá sede; 

Além do destaque do verbo le,gw “Dizer”, podemos destacar aqui diante da análise 

do texto, o verbo pi,nw “beber”, que é conjugado de duas formas dentro dessa estrutura. No 

verso 13, temos como particípio em que sua ação é contínua. Vemos, então, que ele comple-

menta o verbo principal diya,w “Ter sede”, que está no futuro do indicativo, revelando assim 

o que vai acontecer. Nessa perspectiva, a frase indica que a ação que será desenvolvida pelo 

sujeito será constante e sem fim. Já no verso 14, temos o verbo pi,nw “beber” com uma conju-

gação diferente da anterior. Aqui ele está no subjuntivo aoristo ativo, fazendo com que ocorra 

uma ação pontilear
43

, que possa se iniciar em algum ponto no futuro desencadeando um pro-

cesso que poderá ser ininterrupto. Em relação ao português “a ação descrita por um verbo no 

subjuntivo não é realizada, freqüentemente se refere a um evento futuro”.
44

 Ligado a esse 

verbo, temos outro verbo importante que é di,dwmi “dar”, que está no futuro do indicativo 

ativo. Essa relação mostra que a ação do verbo anterior vai se concretizar, assim esse verbo o 

completará efetivando o acontecimento futuro.  

Analisamos, agora, mais um bloco do texto em que temos outra estrutura simétrica que 

apresenta uma discussão sobre o verdadeiro lugar de culto.  

 20 Nossos pais adoravam neste monte; vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar 

onde se deve adorar. 

Nessa discussão importante, estão envolvidos os grupos que possivelmente disputam o 

poder na comunidade, por isso definir qual é o local de adoração redefiniria a autoridade. A 

pergunta da mulher é uma das chaves do texto, a sua interpelação parece intermediar a discus-
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são revelando o problema que envolvia esse grupo. Ainda que essa discussão seja secundária 

em nossa pesquisa, diante do interesse de nossa dissertação, o fato da mulher estar relacionada 

com essa questão mostrou algo novo na forma do texto. Se imaginássemos um cenário onde 

estivessem sendo resolvidos problemas internos nas questões doutrinárias da comunidade, 

veríamos a mulher com direito a voto e mais ainda a questionamentos, pois nas questões mais 

importantes do texto, percebemos o envolvimento feminino. Nesse momento, como no texto 

anterior sobre a água viva, elas perguntam e não são ignoradas. Mesmo ao interpretarmos que 

as respostas estão sendo enviadas ao leitor, temos a mulher intermediando essas divergências. 

Analisamos abaixo o tema “adoração e verdade” que serão expressas diversas vezes. 

Vemos, nesse momento, uma discussão interna sobre quem eram os grupos mais importantes. 

A partir da resposta de Jesus, entendemos que toda a comunidade seria agora o local onde 

Deus deve ser adorado por meio de Jesus.  

23 ... em que os verdadeiros adoradores adorarão o 

Pai em espírito e em verdade; porque são estes que o 

Pai procura para seus adoradores. 

24 Deus é espírito; e importa que os seus adoradores o 

adorem em espírito e em verdade. 

 

Nessa frase, o paralelismo sintético define o tipo de comunidade que Deus procura, 

explicando mais acentuadamente a forma de adoração. A partir desse contexto, vemos quais 

as questões prioritárias na elaboração desse escrito. As divisões que estavam ocorrendo entre 

judeus e samaritanos se tornaram uma das discussões centrais.  

Partimos, agora, de outro prisma que é muito importante dentro do Quarto Evange-

lho em que podemos identificar, por meio do gênero literário, várias formas de construções. 

Iniciamos pela narrativa histórica e lendas, cf. lemos em Wegner:  

assim denominado por Bulltman (...) e que Dibelius usa o termo lendas (...) 

não no mesmo sentido do português (...). Trata-se, como diz Dibelius, de 

narrativas religiosas de um homem santo, em cuja obra e destino há interes-

se especial (...) as lendas tratam do humano, mas não do humano pura e 

simplesmente, mas do humano com quem Deus se relaciona mui especial-
mente.45 

Dentro do gênero narrativo histórico, o autor coloca Jesus no centro da narrativa e as 

formas não são fixas, por isso são identificadas como “histórias sem forma”
46

. Diante da 

expectativa joanina, Jesus supera suas testemunhas que se tornam secundárias e, em muitos 
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casos, até saem de cena para que o testemunho do mestre e suas palavras se tornem superio-

res. João testemunha a fé de sua comunidade a partir de Jesus, dentro desse gênero surge o 

diálogo didático do messias, e de forma peculiar é ele quem inicia o diálogo. Mas logo o 

personagem secundário também fará perguntas em que as respostas do profeta messiânico 

apontam para o reino de Deus e ajudarão a instruir a comunidade. 

Nesses diálogos, o discurso de Jesus e as interpelações dos personagens representam 

as ideologias de círculos religiosos separatistas dentro da comunidade. João usa esse recurso 

literário que partirá de um aprofundamento teológico para revelar a esses grupos que Jesus é 

o messias e filho de Deus respectivamente. Dentro desse processo literário, a créia (recurso 

usado para expressar um diálogo de perguntas e respostas rápidas) foi usada por João como 

pudemos ver logo nos primeiros versos dessa perícope. 

Seguindo mais adiante, temos um novo recurso que pode ser confundido com a créi-

a, mas, por sua extensão, denomina-se diálogo (por ser usado com frases mais longas e ex-

plicações mais aprofundadas) como vemos nos versos de (Jo 4,16-26). Aqui Jesus revela a 

situação da mulher e logo após será seguida da discussão sobre o local de adoração, vindo, 

por fim, a revelação do ego emi. Apesar de esses três temas serem subdivididos, a leitura 

dos três em um único bloco vai revelar o profeta messiânico que os samaritanos esperavam. 

O texto joanino apresenta outros gêneros literários dentro do diálogo, como o diálo-

go de revelação onde temos o ego eimi ou (Eu sou x sou eu). Ainda que em nossa opinião 

possa também se verificar o poder do dito do “Eu sou”, vemos que existem outras opiniões 

dentro de (Jo 4,26) que se prefere tratar de “Um fenômeno lingüístico que em cada caso 

deve ser interpretado...”
47

, assim como Dufour nos comunica em relação a esse mesmo ver-

so. Vejamos: “Aqui Jesus responde a uma expectativa expressa pela mulher, e convém não 

traduzir “Eu sou” e sim “Sou eu”, como quando Jesus declara ser o pão, a vinha, o pas-

tor.”
48

 Conforme vemos acima, esse é outro tema difícil, pois em cada caso temos uma res-

posta que vai depender da linha de raciocínio do leitor. 

Temos também o gênero conhecido como “ações simbólicas”, que em João são tão 

importantes que são retratadas em diversos momentos. Por isso devemos estar atentos para 

que nada escape aos nossos olhos dentro dessa perícope, como podemos ver em (Jo 4,6) em 
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que temos dois símbolos fortíssimos “poço/fonte” e “E estava sentado sobre a fonte”. Um é 

o símbolo e o outro uma ação simbólica da autoridade de Jesus.  

Queremos destacar também o relato sobre o agir de Deus, que também é usado por 

João como um recurso interessante a partir de um fenômeno linguístico, pois para perce-

bermos a instrução de Deus para Jesus precisaremos de certo esforço exegético. É o que 

vemos em (Jo 4,4) em que não aparece a ordem de Deus, mas era preciso ou “era necessá-

rio” salvar os samaritanos. Mesmo que aqui não exista uma ação divina estrita como em (Jo 

3,16s), temos uma caracterização do anseio de Deus por uma missão. Vejamos o que pode 

nos apontar Berger sobre esse gênero: 

Mas trata-se de um gênero bem caracterizado, na forma e no conteúdo: 

numa afirmação sobre Deus, essas frases correspondem àquelas que 

seguem o esquema “Eu vim para...”, ou eu fui enviado para...”, pois 

indicam igualmente o objetivo da missão.49  

A partir do que entendemos sobre esses versos, cremos que esse recurso representa 

muito bem a vontade de Deus e a resposta de Jesus sobre o objetivo missionário, retratando 

assim mais um recurso dentro da literatura joanina. (Jo 4) é, sem dúvida, um texto repleto de 

recursos e, por isso, difícil de interpretar, mas esses gêneros representam uma literatura que 

pode ter passado por algumas revisões e ajustes, o que confirmaria os diversos gêneros lite-

rários usados nessa perícope.  

E, por fim, a partir desses questionamentos, temos também em nossa perícope uma 

característica literária de mal-entendido que fornece ao Quarto evangelho uma forma espe-

cial de progresso teológico. 

Os temas vão sendo aprofundados pouco a pouco ao longo do diálogo 

através do mal-entendido. Por exemplo, no caso da mulher samaritana 

começamos pela afirmação de que Jesus é um judeu (4,9), mas depois a 

mulher se perguntará se Jesus não é maior do que Jacó (4,12), mais adiante 

reconhecerá Jesus como profeta (4,19) e finalmente se perguntará se Jesus é 

o Messias que deve vir (4,25). Jesus corresponderá a essa busca com uma 

manifestação direta: “Sou eu, que falo contigo” (4,26); por isso os 

samaritanos poderão confessar no final que Jesus é o salvador do mundo 

(4,42). Temos este tipo de aprofundamento em todos os diálogos, de 
maneira que não é casual que todos finalizem com uma manifestação plena 

de Jesus:50 

Pensando a partir desse estilo, Jesus vai se revelando de forma crescente, e não so-

mente nessa perícope, mas outros lugares do evangelho também podem usar esses recursos 
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que aqui podem estar interligados e vão crescendo, como a água viva que surge mais adiante 

em (Jo 7,38-39).  

 

2.2 Local e Data 

 

 

Depois de analisarmos os recursos que compõem esse texto, queremos agora enten-

der o lugar de sua construção literária. 

A leitura que fazemos desse texto nos remete a uma comunidade que tem seu lugar 

vivencial muito além de Jerusalém e Samaria, que viveram um conflito de milhares de anos 

(Jo 4,9) “Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a 

mim, que sou mulher samaritana (porque os judeus não se comunicam com os samarita-

nos)?”
51

. Não é apenas uma intriga entre dois grupos irmãos, mas um conflito que parte da 

imagem que vemos no fim da perícope, ou seja, além dos novos convertidos participantes de 

outros grupos como os povos que estavam ao redor dessa comunidade. Em nossa opinião , 

essa discussão está na transição da Palestina e sua ida a Éfeso, ou talvez instalada nessa úl-

tima. A redação joanina apresenta conflitos internos e externos que traduzem a expectativa 

dessa vertente do cristianismo do primeiro século. A partir dessas situações, podemos tentar 

identificar seu contexto social e religioso. 

Como já dissemos, os textos estão relacionados às discussões políticas, religiosas e 

também culturais. O local onde esta comunidade se instalou não pertence aos arredores de 

Jerusalém, por isso alguns diálogos e palavras de Jesus podem ser temas da igreja primitiva. 

Mas diante dos problemas de diversidade literária, vemos uma escrita crescente a partir dos 

possíveis deslocamentos que possam ter afetado a religiosidade dessa comunidade.  

As diversas teorias localizam o Quarto Evangelho em Éfeso, devido aos documentos 

fornecidos pela tradição primitiva. “Teoricamente se pode discutir se o quarto evangelho 

foi composto nas cidades de Alexandria, Antioquia ou Éfeso; sabe-se que a colocação em 

Éfeso deve ser privilegiada, porque é documentada desde a tradição primitiva”.
52
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É comum relacionar o último momento dessa comunidade em Éfeso, mas a redação de 

João iniciou-se, como muitos estudos indicam, anteriormente. Podemos indicar sua origem 

possivelmente na Síria: 

A forma lingüística de Jo também faz pensar em um autor de língua grega 

num ambiente semita. Além disso, o universo conceptual mostra relação 

com os grupos gnósticos próximos do judaísmo. Portanto, a suposição de 

que teve origem na Síria é, provavelmente, a melhor conjectura.53 

Acreditamos que essa comunidade era itinerante e as evidências são que a escrita foi 

surgindo conforme a comunidade joanina foi se deslocando para outros territórios, difícil 

será determinar exatamente onde e como ocorreu. Cremos que o grupo realmente surgiu na 

região sírio-palestinense, onde mais tarde se deslocou até chegar a Éfeso. Vejamos alguns 

apontamentos feitos por Wengst: 

A linguagem da comunidade era o grego; a comunidade esta composta de 

uma maioria judeu-cristã; viveu em um fundo étnico misto, porém 

dominado por judeus; o judaísmo aparece incluso investido de poder 

autoritativo...; estes pontos se completam em uma única região, bastante 
limitada: As zonas meridionais do reino de Agripa II. Josefo descreve 

nestes termos: <<... Os territórios de Gamala e de Gaulanítide, Bataneia e 

Traconites, formam parte do reino de Agripa...>>54 

Essa é uma opinião comum, mas essa hipótese tornou-se mais aceita devido aos escri-

tos e suas formas que foram se aperfeiçoando, mesmo que ainda sua ênfase estivesse ligada 

à tradição judaica, novos elementos também foram surgindo.  

Mesmo que as igrejas joaninas tenham migrado para a Síria ou para a Ásia 

Menor a partir da guerra judaico-romana (66-73), seu testemunho sobre 

Jesus e suas comunidades vem fortemente carregado por elementos da 

tradição de Israel. É que seu berço de origem é palestinense. Usam, 

inclusive, termos aramaicos...55 

Todos esses fatores unidos aos comentários nos levam a apontar para uma comuni-

dade que começou a se formar a partir da palestina, poderia ser possível que tenham passa-

do por Samaria, (cf. Jo 4 e Atos 8) e ter sido influenciado de alguma forma pelas diversas 

culturas locais e depois seguindo pela Síria, onde esse grupo se fortaleceu e começou a de-

senvolver seus escritos até a redação do evangelho se consolidar em Éfeso, próximo ao ano 

110 d.c, tendo nesse último período a conclusão de sua redação.  

Ao analisarmos as condições de composição desse evangelho, teríamos um quadro 

que poderíamos pintar da seguinte maneira: primeiro seu início se deu entre os judeus cris-
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tãos, alguns discípulos do batista, vindo, logo após, os Samaritanos (cf. Jo 4, Atos 8,1) e, 

um pouco mais tarde, os gregos (cf. Jo 12,20-22). Este grupo seguiu entre anos 50 – 80 pela 

Síria; após um período posterior de comunicação oral, surgem as primeiras linhas do texto 

joanino. Acreditamos que por volta do ano 80 - 90 houve a primeira edição, em que as in-

fluências desses grupos obtiveram fortes reflexos sobre os textos. Após um período de con-

tradições e conflitos, alguns textos posteriores foram escritos: 

Quando por fim, foram escritas as cartas atribuídas a João, seus autores 

fizeram também a edição final, do 4º evangelho. Pelo ano 110, 

acrescentaram a ele o prólogo (1,1-18) e os textos que reconhecem a 
autoridade das igrejas petrinas, como 6,67-71 e o epílogo (cap.21). Como 

se pode ver em Jo 21.56 

Para entendermos um pouco melhor a construção desses textos, podemos assinalar as 

seguintes questões: era uma comunidade com diversas dificuldades doutrinárias pela diver-

sidade dos seus membros. Mas é necessário um maior aprofundamento (Judeus cristãos ti-

nham certa autoridade dentro desse grupo). Mulheres e escravos parecem que usufruíam 

certo prestígio (cf. Jo 13,1-17).  

Ao fazermos essa análise, acreditamos que no princípio houve uma comunidade que 

partilhava de certa igualdade, mas ela foi perdida devido às dificuldades de relacionamento 

e, por isso, um grupo tornou-se autoridade sobre a comunidade. Diante de todas essas ques-

tões, vemos as diversas glosas existentes nos finais de texto e complementos posteriores de 

capítulos; essas poderiam ser as melhores justificativas para a pesquisa textual. E nesse ínte-

rim, as diversidades teológicas com algumas comunidades, entre elas a de Maria Madalena 

e a possível influência de novos grupos dissidentes, foram o estopim para o reconhecimento 

da autoridade petrina. 

Sugerimos, então, que esse escrito se iniciou a partir da tradição oral e, influenciado 

pelas relações comunitárias, desenvolveu-se como literatura; um pouco mais tarde os pro-

blemas externos também agiram de maneira negativa, criando uma ameaça real da unidade 

do grupo; nesse campo de ideias, as escolas mais tradicionais se tornaram autoridades fixas 

na comunidade do discípulo amado. Ao longo dos anos de 90 até 110 d.C., o texto foi de-

senvolvido e reestruturado para tentar defender a unidade dessa comunidade, que as cartas 

demonstram não ter tido muito êxito.  

O material usado por João pressupõe o desenvolvimento de grupos independentes que 

se reuniram e formaram uma comunidade, mas precisavam aprender a viver em unidade, 
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(cf. Jo 17,21-23). A redação joanina teria esse propósito de união, mas podemos ver os con-

flitos que existiam entre si conforme todo o livro joanino.  

Dentro da perícope de nosso estudo, podemos perceber os conflitos de grupos mais 

específicos, como os judeus cristãos, os samaritanos e um grupo que, mesmo sendo especi-

ficamente importante dentro do texto, pode passar despercebido. As mulheres constituem 

esse grupo importante tanto para a comunidade joanina como também para o cristianismo 

primitivo. É possível que a organização e formação de uma igreja fortalecida que se dire-

cionou para a Síria possa ter surgido dentro dos limites de Samaria. Vejamos, a seguir, a 

opinião de Blank: 

ao redor do judaísmo palestinense, mas fora da região controlada pelo 

sinédrio hierosolimitano, portanto na Samaria, por exemplo. Pode se 

chamar a atenção para os indícios aventados acima: a Samaria era o espaço 

propício para um desenvolvimento especial do cristianismo primitivo, visto 

que diversos círculos do cristianismo sinótico evitaram conscientemente 

esse lugar (cf.Mt10:5). Com os samaritanos, o evangelho de João partilha 

uma oposição contra o templo de Jerusalém: no evangelho de João,a 

purificação do templo inaugura a atividade pública de Jesus.  Ademais 

havia na Samaria, no Séc I, um ambiente favorável para formas de religião 

próximas da gnose, com o surgimento dos simonianos e dos dositeanos. 

“sic”À medida que a palavra  “judeus” , as vezes nos evangelho de João 
significa “judeienses” (Jo 11:54 e etc.), aí poderia sedimentar uma porção 

da perspectiva local.57 

A partir dessa perspectiva, talvez o autor tenha vivido um tempo nessa área por des-

crever o local de encontro com um pouco mais de detalhes. O poço de Jacó não é mencio-

nado pela tradição bíblica judaica, mas, sim, por uma tradição local, o que nos leva a acredi-

tar que a comunidade joanina esteve por um período nessa região ou, de forma mais cética, 

o grupo samaritano tenha de alguma maneira levantado essa questão.  

 

 

2.3 Conteúdo 

 

A partir de tudo que apresentamos, entendemos que o evangelho de João tem, por trás 

de sua comunidade, uma grande diversidade e, nessa perspectiva, Jo 4 pode se resumir da 
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seguinte forma: dois grupos em oposição que terão que desfazer das suas divergências para 

se concentrarem no reino de Deus. 

No meio dessas questões, existe uma relação de ruptura do gênero que precisa ser 

muito bem avaliado, pois acreditamos que tradicionalmente ela tem forte ação nesse grupo e 

esse texto pode mostrar, ainda que indiretamente, algo sobre o alcance do ministério femi-

nino. 

Como a perícope de nosso estudo é grande, temos que desmembrar o relato, porque 

muitos temas importantes fazem parte dessa narrativa. Para nos aprofundarmos de maneira 

mais consciente, faremos uso da estrutura que apresentamos acima na forma p.45, em que 

constatamos um quiasmo, e a partir dele podemos perceber quais as possíveis necessidades 

que encontramos no texto. Faremos, então, o estudo que foi dividido por blocos segundo a 

proposta desse mesmo quiasmo e, então, estudaremos frase a frase para chegarmos a pontos 

mais específicos no texto. 

 

 

Jo 4,4-6  –  Fonte – Jacó – antiga confissão de Fé 

 

 

4 E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. 5 Chegou, pois, a uma ci-

dade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. 6 Estava 

ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora 

sexta. 

 

4 E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. 

 

Esta perícope inicia com a necessidade de Jesus em passar por Samaria. Jesus está na 

Judeia e volta para a Galileia, assim termina a perícope anterior. O verbo “necessitar” edei 

propõe uma ligação teológica que pretende apontar não para um roteiro traçado por viajan-

tes, porque havia o costume de contornar pelo Jordão evitando Samaria.  

Aqui a edei, ou seja, a necessidade expressa à vontade divina exercida por Jesus que  

se preocupa em fazer missão, como já dissemos no início deste capítulo. O comentário de 

Konings pode nos ajudar: 
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Era preciso que ele passasse pela Samaria” a expressão “era preciso” é 

típica para indicar o plano do Pai na atuação de Jesus (cf. Mc 8,31 par.) 

Jesus passa através de Samaria por causa de sua Missão, não por 

necessidade do trajeto, pois poderia seguir pela outra margem do Jordão 

(como parece ser o caso em Mc 10,1: “além do Jordão”, passando por fora 

da Samaria). João insiste que Jesus, embora judeu (4,9.22!), não evita os 

samaritanos; ele até chegará a ser identificado com os samaritanos (8,48).58 

O autor pretende relacionar a passagem de Jesus como o desejo de Deus em salvar a 

todos, e Jesus estava simplesmente fazendo a vontade do pai, conforme ele mesmo afirma 

mais adiante no verso 34. 

 

5 Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó 

dera a seu filho José. 

 

Ao denominar a cidade de Sicar em Samaria, em Jo 4,5, o redator apresenta Jesus 

como o messias ou o profeta que o Samaritano esperara. Sicar e Garizim eram dois locais 

importantes para os Samaritanos: Sicar foi à terra dada a José, filho de Jacó, e o poço era 

para o samaritano um local sagrado “manancial de Jacó, ou seja, em sua antiga tradição”
59

. 

 Partindo agora do cenário, o redator nos remete à antiga tradição judaica do casa-

mento patriarcal, tanto de Jacó e de Isaque como também de Moisés.
60

 Esse conceito de es-

crita com cenários idênticos percorre a literatura joanina, que é conhecido como cena-padrão, 

conforme já explicamos, este era um recurso também usado pela tradição judaica, principal-

mente relacionado aos patriarcas.  

 

6 Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, 

por volta da hora sexta. 

 

Jesus ao chegar a Samaria (cf, Jo 4,6) está cansado e assenta-se sobre a fonte. A pre-

posição usada pelo redator pode ser uma resposta antecipada para a pergunta da samaritana: 

Jesus é maior que Jacó? Por isso o uso da preposição evpi. “sobre, acima, ou por cima” da 

fonte de Jacó tem um sentido muito importante. Essa construção vai ajudar a confirmar a 
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autoridade e a filiação divina de Jesus. Por isso, em nossa interpretação, seria correto dizer 

que Jesus está “sobre” e não “junto” a fonte. Como já dissemos no início desse capítulo, 

fonte e poço podem ser usados com o mesmo objetivo; a fonte tem sentido correspondente a 

um olho d’água
61

, que pode ser considerada como uma nascente. No verso 11 e 12 poço é 

uma palavra que representa um local com água estagnada como uma cisterna
62

.  

Poderíamos aqui compreender mais um fenômeno com teor de ambiguidade, em que 

as duas palavras representam dois pensamentos, mas diante do mestre joanino serão sempre 

inferiores, ou seja, dentro da discussão dos grupos, os judeus teriam uma fé mais completa. 

Além de Jesus ser um judeu, o que faria com que sua fé fosse representada pela fonte como 

um local de águas correntes e por isso mais viva, ainda que pouco eficaz diante de seu mestre. 

O poço, como representante da fé samaritana, talvez por ser um grupo em que houve 

mais envolvimento com as diversidades religiosas, como acusado pelos judeus, e por isso sua 

teologia seria mais impura a partir do pensamento judaico, faria então desse símbolo um e-

xemplo de uma água parada e pouco proveitosa. 

Essa poderia ser uma discussão interna que desencadeou certas formas de insultos den-

tro da comunidade, mesmo que possivelmente o redator assim não pensasse, ele fez uso des-

sas discussões e acusações para resolver todas essas questões identificando Jesus como um 

representante maior e melhor que a fé dos dois grupos. 

Além dessas possibilidades acima, podemos também entender que cada personagem 

trate com expressões diferentes esse poço/fonte, mas que podem ter o mesmo sentido, como o 

cântico do povo no deserto (cf Nm 21,16-18), que também é chamado de poço, mas tem águas 

que transbordam “
16

 Dali partiram para Beer; este é o poço do qual disse o SENHOR a Moi-

sés: Ajunta o povo, e lhe darei água. 
17

 Então, cantou Israel este cântico: Brota, ó poço! En-

toai-lhe cânticos!  
18

 Poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram, com o 

cetro, com os seus bordões. Do deserto, partiram para Matana”.
63

 

Conforme nos explica Dufour, a Septuaginta diz que no lugar de “deserto” lê “poço” e 

em lugar de “Mattana” traduz “dom”, como os targumim compreenderam... Segundo sua in-

terpretação, o Targum dirá que o doador do poço era o próprio Deus e a água do poço fonte 
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que subia. Assim, esses dois - dom e fonte - explicariam a narrativa joanina quando Jesus fa-

lar sobre o dom de Deus e a fonte que jorra.
64

 

Acreditamos, então, que apesar do narrador usar o sinal “fonte” e a samaritana “po-

ço”, ambos são usados com aspectos idênticos, tanto um quanto o outro se tornam insufici-

entes. 

Partimos, agora, para o encontro com a mulher samaritana, à hora sexta ou meio-dia; 

também podemos ver uma comparação com Nicodemos que encontrou Jesus à noite, ainda 

que possamos interpretar que ele teria a intenção de se esconder de todos. Podemos ainda 

entender o sentido simbólico do texto que em (Jo 3,19-21) faz uma comparação entre trevas 

e luz; vemos que o príncipe dos judeus precisa sair das trevas (noite) e ir ao encontro da luz 

representada por Jesus. Em contrapartida, Jesus se apresenta à Samaritana e também estabe-

leceria uma representação teológica importante, nesse caso, a luz se revelando aos perdidos 

que já estão descobertos pelos seus pecados. 

A partir do enquadramento do texto, teremos uma ação que se desenvolve ao meio-

dia como espaço de tempo e terá uma resposta que relacionará o momento da sentença de 

Jesus em seu martírio no capítulo 19,14. Toda essa construção apontará na consciência da 

comunidade como sinal do início do sofrimento de Jesus em sua condenação. Essa frase 

ligada ao seu cansaço - sentado sobre a fonte no horário mais quente do dia - intensifica a 

comparação entre o momento da condenação de Jesus. 

E, assim, será importante para entender a forma textual da comunidade joanina que 

antecipa as cenas que virão a seguir. João usa alguns temas como fio condutor em sua escri-

ta, como algo que foi dito anteriormente, reforçando a frente, determinando e consolidando 

o seu propósito mais adiante. Vejamos: 

Por outro lado, o evangelista assinala que era por volta da sexta hora (meio 

dia). É a mesma frase que se emprega em 19,14, no momento em que o 

condenam à morte. Ali já terá Jesus terminado a sua caminhada. De modo 

parecido ao de Caná, antecipa-se aqui “a hora” de Jesus (cf. 2,4). Assim 
aparecerá na expressão: aproxima-se a hora, ou, para dizer melhor, chegou, 

referida ao culto com espírito e lealdade (4,23). Este culto será possível 

quando ele tiver entregue o Espírito (cf. 7,39;19,30), a água viva que 

oferece à mulher (4,14) e que brotará do seu lado aberto (19,34). A 

atividade de Jesus antecipa a sua hora (cf. 5,25). Como no episódio de 

Nicodemos (3,35ss), o evangelista apresenta na cena de Samaria o fruto da 

morte de Jesus. Isso lhe possibilita unir o tempo de Jesus com o da 
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comunidade, que lê a vida de Jesus depois de sua morte e ressurreição, e vê 

na sua atividade anterior a antecipação da realidade que ela vive. 65 

O redator de João relaciona os textos a uma ligação nas perícopes por meio de inten-

ções redacionais ligadas por palavras ou frases como a que vimos acima, e essa forma de 

escrita perpassa por vários textos joaninos. 

Entre esses textos, encontramos também o conflito de identidade de dois grupos den-

tro de Samaria. Conforme vemos em Dufour:’ 

Fundada pelo rei Omri (886-875)- corresponde ao antigo reino israelita do 

norte. Em 722, os assírios dele se haviam apossado, deportando uma parte 

dos habitantes e instalando colonos. Quando o sumo sacerdote judeu João 

hircano (134-104) conseguiu reconquistar o país, a população local provi-

nha de duas cepas, a judaica e a pagã.
66

 

Essa mistura de religião pode ter trazido ao grupo joanino alguma liberdade religiosa, 

mas também trouxe conflitos na composição de um grupo coeso.  

Diante disso, consideramos a possibilidade de João escrever seu texto com perspecti-

vas ainda maiores que os reflexos judaicos, já que entendemos que havia dentro dessa co-

munidade também os gregos.  

Se analisarmos o texto como sinal da autoridade de Jesus sobre a religião judaica e 

samaritana, seria possível também supor que as religiões pagãs que estavam em torno da 

comunidade do discípulo amado poderiam influenciar teologicamente seu ideal religioso. 

Daí a descrição desse símbolo “poço/fonte”, que envolveria diversas religiões desse 

período, seria eficaz para posicionar Jesus sobre (ou acima) dessas entidades. O que revela-

ria a habilidade redacional joanina conforme veremos abaixo: 

O símbolo das águas e fontes na antiguidade era representado por muitos deuses pa-

gãos, inclusive gregos. Não seria estranha, então, a comparação do texto diante do “po-

ço/fonte”. Já que na antiguidade muitos deuses eram representados como senhores das á-

guas e das fontes, e entre eles estavam também relacionadas algumas deusas. Como nos 

explica Heinz-Mohr:“Entre os Gregos, as fontes são divindades femininas, que se venera-

vam como doadoras da fertilidade, como deusas da salvação, amas divinas e divindades 

protetoras do casamento”
67

. Poderia ser que, mesmo de forma inconsciente, João estivesse 

estabelecendo um poder centralizado em Jesus que substituiria toda forma de religiosidade, 

tanto no judaísmo como também os deuses masculinos e até femininos no mundo pagão.  
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A simbologia joanina tem dentro de seus escritos uma diversidade teológica muito 

grande. Judeus, samaritanos, gregos e outros estão reunidos e suas crenças precisam ser ca-

nalizadas em favor da fé em um único Deus. A partir do cenário apresentado, diante da fon-

te, Jesus está acima de tudo e sobre todos. Se as fontes de águas são realmente símbolos 

representados por deuses como nos mostra Eliade: 

Isto se verifica em vários momentos da evolução humana. No período 

neolítico, linhas em zigue-zague representavam a água. O mesmo sinal e 

significado reaparecem nos hieróglifos egípcios. Já no paleolítico, uma 

espiral em caracol simbolizava a fecundidade aquática e lunar. Algumas 

peças aqueológicas têm a espiral desenhada sobre estatuetas femininas, 

indicando o útero (centro de vida e fertilidade). Nas mitologias ameríndias 

há desenhos de um vaso cheio de água, no qual cai uma gota vinda de uma 

nuvem: desenho associado à lua, pois esta mora entre as nuvens, de onde 

regula as marés e os tempos de semeadura. Neste caso, a água do vaso 

(água contida na Terra) é o receptáculo, o útero. Enquanto que a gota que 

desce da nuvem (água dos altos céus) representa o sêmen fecundador. A 
gota desce do céu como sêmen (simbolismo masculinourânico) e imerge 

nas águas da terra, como num útero (simbolismo femininotelúrico).68 

 

Não seria inviável pensar em um cenário que representaria o poder de Jesus sobre to-

dos, ainda que inconscientemente, o que culminaria em um final com uma afirmação que 

ecoaria com todas as vozes na comunidade joanina: “verdadeiramente ele é o salvador do 

mundo”. O que vale também esclarecer é que não somente a fonte, também o próprio monte 

era símbolo da fé samaritana e de muitos povos da antiguidade. Surgiria, nesse ponto, outro 

motivo para o pai ser adorado em Espírito e em verdade, a partir de Jesus, na comunidade, 

por meio de sua fé e amor. 

 

 

Cap.4.7-15 – Água Viva – Espírito – Missão 

 

7 Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. 8 

Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. 9 Então, lhe disse a mu-

lher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana 

(porque os judeus não se dão com os samaritanos)?10 Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o 

dom de Deus e quem é o que te pede: dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água vi-
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va. 11 Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que a tirar, e o poço é fundo; onde, pois, 

tens a água viva? 12 És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, 

do qual ele mesmo bebeu, e, bem assim, seus filhos, e seu gado? 13 Afirmou-lhe Jesus: Quem 

beber desta água tornará a ter sede; 14 aquele, porém, que beber da água que eu lhe der 

nunca mais terá sede; pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para 

a vida eterna. 15 Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha 

sede, nem precise vir aqui buscá-la. 

 

7 Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber.  

 

Uma mulher sem nome chega de Samaria, a sua chegada assim como o horário pre-

nuncia a desordem social em que ela vivia. Ela é o oposto do encontro anterior de Jesus com 

Nicodemos.  As duas cenas são totalmente adversas. Ele é o príncipe dos judeus que, indo 

ao encontro de Jesus, no período da noite, toma a iniciativa do diálogo. Na outra cena, te-

mos uma mulher que é samaritana, o encontro se dá ao meio-dia e, nesse momento, é Jesus 

quem inicia o diálogo.  

Poderíamos ficar surpresos em um período como o de Jesus e da própria comunidade 

do discípulo amado com a atitude que ele exerce, ou seja, de partir para um diálogo com 

uma mulher, além de ser estranho, estar sozinha. Mas essa ação de Jesus se revela muito 

parecida com a do profeta Oséias que precisou encontrar uma mulher adúltera no meio de 

seu povo por ordem de Deus.  

O cenário até aqui é de casamento, como o dos patriarcas. Mas a partir do pedido de 

Jesus, a cena toma outra dimensão. O seu pedido, na forma da frase elaborada pelo redator, 

pode ser comparado ao dos judeus no deserto, conforme vemos com Dufour: “Mas utiliza 

um fraseado mais geral na Bíblia, é encontrado somente por ocasião das murmurações dos 

hebreus no deserto: segundo a tradição judaica, mencionada anteriormente, esta solicita-

ção levara ao dom do Poço-fonte”.
69

 

Conforme o comentário de Dufour, o narrador convida a comunidade a ver em Jesus 

sua necessidade humana. Assim como foi também a do povo de Israel quando passou pelo 
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deserto.  Para ele, Jesus se torna símbolo do novo Israel que tem sede, mas não somente a 

sede física, também espiritual. Dentro dessa perspectiva, vemos que Jesus está revelando à 

mulher o desejo de Deus em salvar o mundo por meio do seu Espírito, mas conseguiremos 

entender isso mais adiante no desenrolar dessa conversa. Aqui, somos convidados a inter-

pretar a mensagem de Amós 8,11: “Eis que vêm dias, diz o SENHOR Deus, em que enviarei 

fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do SENHOR”. 
70

 

Essa será a primeira expectativa joanina em relação à frase de Jesus. Em que ele está 

preparando a mulher para oferecer-lhe uma água superior.   

 

8 Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. 

Os discípulos saem de cena, mas o texto não explica em qual cidade eles foram se 

não fossemos avisados pelo narrador posteriormente, que eles não se associavam (ou se da-

vam) seus leitores poderia imaginar que eles teriam ido a alguma aldeia samaritana. Mas 

essa nota explicativa nos revela que havia membros de sua comunidade que não conheciam 

as divergências entre os dois povos.  

Agora todos sabem que eles não podiam nem comer e nem beber na região de Sama-

ria. O motivo era por ordem de pureza conforme  explica Joaquim Jeremias “Portanto a-

quele que, durante uma viagem através do território samaritano, deles aceitasse alimento 

ou bebida, nunca poderia vir, a saber, se eles estariam ou não impuros”.
71

 

Provavelmente os discípulos ficaram para trás, ainda na Judéia enquanto ele cami-

nhou sozinho. Essa poderia ser uma resposta para a entrada do evangelho dentro da Samaria 

já que nos sinóticos os discípulos foram rechaçados e Jesus com eles. Mas quando a vontade 

de Deus outorgou a Jesus o direito de estar ali, João expressa com o termo “era necessário” 

e assim que João explica a entrada do evangelho na Samaria. Sabendo agora desse problema 

vemos que a história dos dois povos os fazia caminhar longos caminhos para não se encon-

trarem e nem comerem juntos.  

 

 

                                                

70 ALMEIDA, João Ferreira. Bíblia de Estudo plenitude. São Paulo: SBB, 2001. p. 878. 
71 JEREMIAS, Joachim. Jerusalém no tempo de Jesus. São Paulo: Paulus, 2005. p. 471. 



65 

9 Então, lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a 

mim, que sou mulher samaritana (porque os judeus não se dão com os samaritanos)? 

 

O primeiro ponto é o preconceito que vemos na mulher, mas a explicação do redator 

diz que são os judeus que não falam com os samaritanos, percebemos então que parte em 

primeira instância dos judeus esse preconceito, ou seja, o redator deixa claro que esse con-

flito era partilhado pelos dois povos, com uma ênfase ainda maior que partia do judaísmo.  

Aqui ficará claro porque eles não repartiam a comida e por isso o texto é cuidadoso 

em mostrar que os discípulos foram fazer suas compras em outro lugar sem especificar on-

de. Ainda que haja a possibilidade de ser em Sicar, particularmente não acreditamos. Como 

já dissemos, o histórico desses dois povos proíbe comer e beber do mesmo alimento. Con-

forme nos relata Joaquim Jeremias: 

Trata-se da regra segundo a qual consideram-se as samaritanas 

“menstruadas desde o berço” e seus maridos como perpetuamente 

maculados pelas menstruadas (cf. Lv 15,24), Nidda IV 1, Tos. Nidda VI 

(645, 21). Por causa desta disposição, qualquer lugar onde tivesse sentado 

ou repousado um samaritano era considerado leviticamente impuro (Ibid.); 

a impureza se comunicava aos alimentos e bebidas que tocassem esse local. 
72 

A partir dessa regra, não surpreende imaginar que os discípulos tenham feito uma via-

gem considerável para buscar alimentos em alguma aldeia judaica, mesmo que humanamen-

te fosse difícil, em se tratando de João que topograficamente tem em seus textos Jesus via-

jando de um lugar ao outro sem se importar com a distância, como em (Jo 4,3; 4,43; 5,1; 

6,1). Podemos considerar, então, que teologicamente essa situação seria justificável.  

A mulher, assim como a comunidade, parece estar fortemente enraizada na cultura, 

não consegue enxergar além do preconceito, mesmo em favor de uma vida. A própria Torá 

era favorável à vida em contraste com a necessidade de um estrangeiro, mas a samaritana 

prefere manter o discurso dos grupos sectários. 
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10 Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede: dá-me de 

beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. 

 

Jesus acrescenta, na discussão com a mulher, o dom de Deus dwrea.n “dom ou dádi-

va”. Fica evidente que nas suas respectivas perspectivas, ambos os grupos não podem se 

entender, porque não entendem o dom de Deus e precisam mudar seu relacionamento. 

Na comunidade joanina, essa desunião é representada pela inaptidão de anunciar Jesus 

ao mundo, (cf. Jo 17,21); para adquirir esse poder de “anúncio” é preciso, em primeiro lu-

gar, reconhecer quem ele é. Por isso é necessário pedir a água viva e assim ela se transfor-

maria dentro de si como mover do Espírito que será enviado por Deus a partir da fé em seu 

filho.  

Conforme vemos em João, essa fé se adquire com o amor fraterno e a unidade do gru-

po, por isso a mulher será convidada a participar de uma comunidade onde os judeus, sama-

ritanos e gregos precisam estar em comunhão.  

Temos então o motivo para inserir o conhecimento do dom de Deus como necessário 

para adquirir a água viva, seria aqui uma ponte joanina para revelar o “Jesus Sofia”, que é a 

sabedoria de Deus agindo na vida, “A Sofia diz: quem me encontra, encontra a vida” (Pr 

8,5)sic. Não é uma casualidade que a palavra Zoé (vida), aparece 47 vezes no quarto evan-

gelho, em algumas delas identificando a Jesus como a vida (14,6)”.
73

 Vemos aqui a possibi-

lidade de a água viva manifestar a presença do Espírito e assim fazer jorrar como uma fonte 

para a vida eterna (Jo 4,14)  e esse conhecimento se revela na manifestação do Espírito (cf, 

Jo 7,38-39).  

Ao relembrar a frase que recordava os judeus no deserto da mesma forma que em (Jo 

4,) “dá-me de beber”, o autor pretende ressaltar a expectativa da bondade de Deus em ofere-

cer uma água superior àquela que os patriarcas deram ao seu povo, ainda que ele (Deus) 

mesmo não receba nada em troca.  

Jesus, que até o momento teve sede, substitui seu discurso e revela que a partir da 

vontade da mulher em beber da sua água, então ele dará a água viva que brota de si.  

Podemos perceber, por meio do paralelismo, uma nota explicativa dentro do contexto 

dessa perícope, em que os versos 7 e 9a representam o beber da água natural e os versos 8 e 
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9b são justificativas que nos fazem compreender como esses dois povos viviam uma deca-

dência humana. E se isso de alguma forma se refletia na comunidade, o texto defende outro 

modelo de relação entre judeus e samaritanos.  

O pedido de Jesus era como de um viajante e, cordialmente, não seria racional negar 

comida e nem água. Entendemos agora porque Jesus inicia o diálogo, porque é a partir dele 

que se precisa quebrar barreiras religiosas para adquirir a verdadeira fonte de águas vivas, 

tanto para a samaritana como para sua comunidade. 

O encerramento da frase de Jesus é, na verdade, o anúncio da renovação espiritual 

que virá como uma água purificadora que renovará a mente e o coração daquele que a be-

ber. Há uma provocação para a conversão que os direciona para a verdadeira fonte de água 

viva que só brotará naquele que reconhece Jesus como filho de Deus. 

 

 

11 Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que a tirar, e o poço é fundo; onde, 

pois, tens a água viva? 

 

A interpretação equivocada da mulher é compreensível devido ao aprisionamento da 

lei que obscureceu o sentido da revelação. A mulher é paralelamente comparada a Nicodemos 

quando estranha a frase enigmática de Jesus, do mesmo modo que o judeu em (Jo 3,5). Por 

viverem debaixo da lei, é impossível conceber de graça um dom vindo de Deus, a água viva 

então se torna um dito inalcançável. 

A mulher estava confinada ao passado glorioso de Jacó. A partir da fala da mulher é 

possível que esse poço pudesse então ser alimentado com água corrente que corria por baixo 

dos lençóis freáticos, fazendo com que ela se confundisse com as palavras de Jesus. Segun-

do Oliveira:  “Sabia ela que o poço de Jacó era alimentado por uma fonte subterrânea (pe-

ge), entendida por ela mesma como a água viva  a que Jesus se referia, mas esta fonte no 

fundo de um poço ou mina (phrear) profunda”.
74

  

Essa confusão joanina proposital é para demonstrar que, apesar das aparências, Jesus 

teria uma água superior. A antiga tradição conta com o poder que esse poço tinha de jorrar 

suas fontes para fora e todos podiam beber; dentro dessa tradição, João estava reinterpretan-
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do a fé, mesmo que essa água transbordasse, teriam que ir retirá-la, mas o que Jesus dizia 

representaria a intimidade espiritual que ainda a mulher não poderia alcançar se esperasse 

por essa fonte antiga.  “Para lenda rabínica do milagre das águas que sobem e transbordam 

operados por Jacó no poço”.
75

 Esse era um grande símbolo para a tradição judaica, e os 

patriarcas, diante desse olhar, eram os únicos capazes de garantir a sobrevivência do povo, 

pois foram eles que abriram os poços e se tornaram os responsáveis pela manutenção da 

vida em Israel. O poço não é apenas um símbolo, mas representante de uma teologia forte-

mente estruturada: “O poço chega a significar praticamente todas as instituições judaicas, a 

lei, o templo, a sinagoga e o seu centro, Jerusalém”.
76

  

Para quebrar esse signo místico, João o substituirá por Jesus, não é em vão que nessa 

perícope ele supera não somente um, mas todos os símbolos de poder religioso do mundo 

antigo (poço/fonte; templo, monte e o culto ao imperador). Essa desmistificação formulada 

por João estabelece um novo tempo para a religião dentro de sua comunidade que terá que 

abandonar as limitações tradicionais e ampliar sua relação com o mundo, já que Jesus substi-

tui todos os tipos de culto. Assim, a comunidade do discípulo amado precisa se tornar missio-

nária por excelência, por amor ao messias joanino. 

 

 

12 És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele 

mesmo bebeu, e, bem assim, seus filhos, e seu gado? 

 

A Samaritana continua sua fala imaginando que Jesus queria ser maior que Jacó, dando 

margem a uma interpretação onde Jesus queria suplantá-lo assim como o mesmo fez com seu 

irmão Esaú.  

Mas essa confusão preparada por João é proposital, pois assim ele prepara o quadro para 

a revelação da grandeza terrena e divina do mestre. João usará desse artifício preparando seus 

leitores a entender que Jesus realmente é maior que os patriarcas, não na dimensão que a mu-

lher imagina, assim como fez aqui, ele fará mais adiante em (Jo 8,53) ao dizer: “maior que 

Abraão”. A mulher volta ao tema do poço, para deixar claro que ele é o representante do seu 

grande pai Jacó. Segundo Mateus e Barreto: “O poço, na tradição judaica, converte-se em 
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elemento mítico, que sintetiza os poços dos patriarcas e o manancial que Moisés abriu na 

rocha do deserto. É figura da própria lei, que se considerava observada já pelos patriarcas 

e formulada mais tarde por Moisés”.
77

  

Mas, em contrapartida, o evangelista fará de Jesus superior a qualquer tradição judaica 

que nem os patriarcas e nem o poço, símbolo da providência e justiça de Deus, podem suplan-

tar o poder de Jesus. A partir dessa frase, a resposta de Jesus ampliará a ação salvífica que ele 

anunciará, não apenas para judeus e samaritanos, mas para sua comunidade e para todos aque-

les que aceitarem seu convite. 

 

 

 

13 Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede; 

 

 

A comparação que Jesus faz com a água do poço e a água viva segue com a mesma 

conotação que ele dará mais à frente com o maná do deserto e o pão da vida.  

Temos entendido que a água do poço, nessa perícope, é também símbolo da Torá, da 

interferência dos patriarcas na vida do seu povo e, por isso, tem um valor teológico muito 

forte para os judeus e samaritanos.  

Assim, da mesma forma que o maná no deserto não impediu a morte do povo, essa 

fonte também não impedirá. João, então, propõe uma nova forma de entender a vida e sua 

fé. Dentro dessa expectativa, temos, nas entrelinhas do texto, uma escatologia presente que, 

ao substituir a fé nesse poço/fonte e buscar a água viva, eles estariam vivendo o reino de 

Deus agora.  

Ao desmistificar a fonte, João propõe uma mudança radical na forma de pensar e agir 

de sua comunidade. A partir de Jesus, o grupo joanino deveria viver em unidade e mostrar 

ao mundo que em seu mestre eles encontrariam o sentido da vida eterna. 
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14 aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede; pelo con-

trário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. 

 

João usa termos que remetem à fonte, como “jorrar”, fazendo com que o leitor que 

conhece a lenda judaica de que a água subia e transbordava se identifique e reconheça a 

superioridade do seu Senhor frente à lei e aos patriarcas.  

 O termo grego a`llome,nou(“jorrando”) normalmente indica seres vivos, 

como o coxo tornando-se ágil como o servo saltitando (Is 35,6; cf. At 3,8; 

14,10). O termo provavelmente foi escolhido por causa da sua ressonância 

com o hebr. Alah (Nm 21,17), que significava na tradição midráshica o 

subir das águas do poço. Cf. G. Bienaimé,280.78 

João, até o momento, faz comparações muito próximas entre si, mas a leitura joanina 

em relação ao tema da água viva parte agora para estabelecer uma diferença crucial. O que 

não estava bem definido é, nesse instante, revelado, a água que Jesus tem para oferecer é 

muito superior, mesmo que nós já tenhamos percebido isso anteriormente, ainda não havia 

ficado claro. Mas, sem dúvida, temos a plena certeza a partir de agora. 

Para entender a fineza da resposta de Jesus é bom saber que, no simbolismo 

do AT, a água profunda (Pr 18,4; 20,5), a água viva (Sr 21,13; 24,23-34), 

representa a Sabedoria e a lei(cf. também Pr13,14; 16,22; Br3,12; Sr24,21; 

Is 55,1). Mas o símbolo da água pode significar também o Espírito de Deus 

(Is 32,15; 44,3; Jl 2,28; Ez 36,25-27). É assim que o interpreta Jo. 7,39.79 

Aqui entendemos que essa água viva representa não só a iniciação cristã como sím-

bolo batismal, mas também como batismo no espírito, que será autenticado pela comunida-

de em (Jo 7,38-39). Essa revelação está ampliando a temática da água viva que foi profeti-

zada por (Ez 36,25-27). “Então, espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados; de 

todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. 26 E vos darei um 

coração novo e porei dentro de vós um espírito novo; e tirarei o coração de pedra da vossa 

carne e vos darei um coração de carne. 27 E porei dentro de vós o meu espírito e farei que 

andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis”.
80

 

Como símbolo, entendemos o valor e o poder desse relato e o que ele representa na 

comunidade. Essa promessa é descrita por João como o consolador que nos fará entender a 

vontade de Deus. 
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Jesus, em sua resposta, é claro ao dizer que ele não pretende dar aos seus o que foi dado 

anteriormente, mas, sim, algo novo, e quem beber do que ele der nunca mais terá sede.  

Esse breve discurso pneumatológico nessa perícope é continuação das cenas anteriores 

em Caná, depois com Nicodemos e se ampliará com a mesma ênfase em (Jo 7,37-39), a-

brindo precedentes para que o ser humano possa receber o Espírito Santo após a ressurrei-

ção do mestre.  

É diante do poder da água viva que o ser humano nasce novamente agora de forma 

mais explícita do que fora dita anteriormente para o chefe da sinagoga. Dentro dessas ques-

tões, todo aquele que beber da água viva, símbolo do Espírito, receberá a vida eterna.  

 “Naquele lugar vi o poço da justiça. Era inesgotável, e ao redor dele havia muitas 

fontes de sabedoria. Os que tinham sede bebiam delas e ficavam cheios de sabedoria e fo-

ram morar juntamente com os justos, os santos e os eleitos” (Henoc etíope 48,1; 

cf.49,1)”
81

. O poder da vida eterna para João se adquire em conformidade com essa bebida 

espiritual que nos leva a vivenciar o reino que agora Jesus pode nos dar. 

 Esse novo simbolismo joanino ajuda a compor outras fontes teológicas, conforme 

diz Blank: “Os hinos de influência gnóstica, embora no fundo cristãos, que são as Odes de 

Salomão – Nesses hinos fala-se sempre de novo da água viva”.
82

 As Odes de Salomão estão 

repletas de referências à água viva e ao seu poder partindo do batismo e da renovação da 

vida. As (Odes 6; 11; 30) têm um grande paralelismo com o termo joanino da água viva. 

Vejamos: “Saiu um córrego e se converteu em um rio grande e largo. Inundou tudo, destru-

indo e conduzindo ao templo. Não puderam impedi-lo os obstáculos dos homens...”(cap.6.8-

9)... “. “...Deu força para sua vinda e sua luz aos olhos. Porque cada homem tem reconhe-

cido no Senhor e viveram por água viva para sempre. Aleluia” (cap.6.17-18). O hino seis 

mostra o poder da água viva para abrir um novo conhecimento para o homem. “Uma água 

que falava e que chegou aos meus lábios, abundante é a fonte do Senhor. Bebí e me embri-

aguei com a água viva que não morre.” (Cap. 11.6-7).  

Essa é a referência da vida eterna que em João transbordará. O tema joanino está em 

total evidência com essas Odes, mas nas Odes de Salomão 30 ela além de dar a vida eterna, 

alimenta e restaura. Vejamos: “Tomai a água da fonte da viva do Senhor, porque ela se 

abriu para vós. Vinde vós que tendes sede e provai um gole e encontrareis repouso na fonte 

                                                

81 BLANK, Josef. O Evangelho Segundo João. Petrópolis: Vozes, 1990. p. 308. 
82 Id., IBID., 1990. p. 309. 
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do Senhor. Pois ela é bela e pura e sacia a alma. Sua água é muito mais doce que o mel e 

nem se compara com os favos das abelhas. Pois brota dos lábios do Senhor e seu nome está 

gravado no coração do Senhor. E ela veio abundante e invisível, E só foi reconhecida de-

pois de ter sido distribuída. Bem aventurados os que dela beberam e nela encontraram a 

paz! Aleluia!” Vemos então que João aplica um conceito a partir da água, que produzirá um 

efeito no cristianismo, claro que ele parte da tradição judaica onde se fortalece seus expoen-

tes teológicos. João tem uma liberdade de escrita muito diferente dos sinóticos. Acreditamos 

que ele transita por diversas correntes intelectuais de sua época e, por isso, os escritos cris-

tãos chegavam com o status de nova religião helenística, mesmo que suas fontes básicas 

fossem oriundas do judaísmo. 

 

 

15 Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, 

nem precise vir aqui buscá-la. 

 

A confusa interpretação da mulher remete a um desejo de comodidade em que não 

seria preciso voltar a buscar água. No final do verso 14 aivw,nion “eterna” é um adjetivo acu-

sativo feminino que completa a afirmação de Jesus no verso 10 sobre a água e seu benefício 

em favor do ser humano em relação a vida eterna, e essa mesma expressão fará com que a 

mulher revele agora seu desejo a partir do verso posterior.  

Ainda que ela não entendesse completamente o sentido das palavras de Jesus, ela vai 

agir de maneira diferente de Nicodemos, ou seja, estava apta a buscar uma nova forma de 

vida, e essa abertura faz com que Jesus entre em um novo patamar em sua revelação messi-

ânica que elucidará definitivamente para essa mulher com quem ela estava falando.  

E isso só se tornou possível quando ela externou esse desejo de rompimento com a 

lei que a oprimia. Ficou evidente, nesse último verso, que ainda não haviam se aberto os 

olhos espirituais da samaritana. Mas seria a ponte usada pelo escritor para a continuação da 

conversa que faria Jesus se revelar como o profeta que os samaritanos esperavam. 

No verso 15 tou/to “dessa” apresenta o pronome demonstrativo acusativo neutro singu-

lar que indica que a mulher aceita (ou quer), mesmo que de forma equivocada, não entenden-

do bem a profundidade daquilo que ela pede. Para ela, Jesus possui uma água diferente. E o 

seu pedido será um sinal de ruptura. O mal-entendido aqui também é um recurso narrativo de 

João para ajudar o leitor na releitura do texto.  
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A mulher samaritana não compreende diversas frases de Jesus, esse argumento teo-

lógico ajuda a fixar o conhecimento do texto. As declarações ambíguas de Jesus remetem a 

outros textos posteriores e anteriores que darão a resposta adequada às questões essenciais 

da comunidade. Como a água viva a mulher entende como uma nova água que não precisa-

ria do poço, mas Jesus dizia do Espírito que será revelado no capítulo (7,38-39). O leitor 

precisa conhecer a estrutura de João para compreender bem sua linguagem. 

Ainda que teologicamente não fora assim que ela teria entendido. Essa necessidade 

de mudança reflete o que virá mais adiante com a sua vocação missionária para aceitar e 

enfrentar os novos desafios. 

No contexto dos versos 7-15, temos na água o símbolo mais importante, pois u[dwr 

“água” é usada oito vezes, sendo que duas vezes ela é usada se referindo à água do po-

ço/fonte, nas outras seis está relacionada à água que Jesus quer entregar.  

Dentro desse conceito, entendemos que João quer transmitir a partir do símbolo da 

água que Jesus tem a oferecer algo maior e que vai além do que já havia sido estabelecido 

pela lei no Antigo Testamento.   

 

Cap.16 – 19 – Revelação do Pecado 

 

 

16 Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá; 17 ao que lhe respondeu a mu-

lher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido;18 porque 

cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido; isto disseste com verdade. 

19 Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. 

 

 

 

16 Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá; 

 

Quando o texto mostra a disposição da mulher para mudar e aceitar uma nova fonte 

para a sua vida, surge uma aparente quebra no tema do discurso, mas seria mais útil anali-

sarmos como uma ponte usada por Jesus para se revelar como profeta.  

Assim que ele pediu para ela convidar o marido, poderia ser considerada até uma 

provocação. Afinal, a situação parecia óbvia, as condições do encontro deixavam claro para 
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aquele período da história que ela não deveria ser casada. O horário e a situação em que eles 

se encontraram demonstram, como já dissemos, que uma mulher com uma família jamais 

estaria ali sozinha naquele momento. 

 

 

17 ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disses-

te, não tenho marido; 

 

Sua resposta negativa e o autoconhecimento de Jesus de sua situação farão com que 

essa mulher, que antes não compreendera plenamente tudo que Jesus havia dito e a maneira 

como ele falara, entenda as evidências que mostram diante de quem ela estava. 

 

18 porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido; isto disseste 

com verdade. 

 

A revelação da vida conjugal dessa mulher mudará sua perspectiva. No momento que 

Jesus expõe seu pecado, demonstra, assim, seu poder de taumaturgo. Essa estratégia faz 

com que ela perceba que pode estar diante do provável profeta que os samaritanos espera-

vam. A revelação do seu pecado transporta o leitor para outra perspectiva teológica, em que, 

em parte, se relaciona com a esperança messiânica dos samaritanos.  

Mas João tem sempre uma análise diferente, ele capta todas as necessidades de seu 

grupo. Ao transmitir seu recado nas linhas de seu evangelho, ele consegue, bem ao estilo 

profético do Antigo Testamento, denunciar o pecado e em seguida anunciar a redenção: 

(Ironicamente, Jesus a elogia por dizer a verdade (VV.17,18) e, assim, 

expõe seu adultério (cf. Marcos 10:12). A mudança de assunto não é tão 

abrupta quanto parece. A narrativa presume uma estreita relação entre o 

batismo com o Espírito e o perdão de pecados (cf. Marcos 1:4-8); Atos 
2:38). Jesus que batizará com o Espírito, é o “cordeiro de Deus, que tira o 

pecado do mundo”(1:29). – quando o Espírito for concedido (20:22), Jesus 

dirá a seus discípulos: “Aqueles aos quais perdoardes os pecados, são lhes 

perdoados; aqueles aos quais não perdoades os pecados, ser-lhes ao retidos” 

(20:23).83 

                                                

83 MICHAELS, J. Ramsey. João  Novo Comentário Bíblico Contemporâneo. São Paulo: Ed. Vida, 1984.  p. 83. 
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João escreve também de forma proléptica, sempre antecipando os temas que virão à 

frente e, assim, ele vai abrindo espaço para as novidades temáticas que apresenta. A mulher 

samaritana está sempre sendo surpreendida pela retórica de Jesus.  

O texto de João impressiona pela quantidade de maridos que ela possuía, por isso fica 

impossível não compararmos a situação de Samaria nos tempos de Oséias, então separamos 

no fim desses versos um breve estudo sobre isso.  

Voltando a esses números, vemos o exagero joanino para explicar essa situação; na-

quele tempo era compreensível que uma mulher pudesse ter dois ou no máximo um terceiro 

marido, mas o excesso para João parece ser comum e pode se tornar teológico. Como por 

exemplo, a quantidade de unguento que Maria usa em (Jo 12,3), no embalsamamento de 

Jesus feito por Nicodemos em (Jo 19,39) e a quantidade de peixes em (Jo 21,11).  

Dentro desses termos, vemos que seria uma ação justificável o convite feito por Jesus. 

Assim, para ele, o impacto da situação dela não foi empecilho para convidá-la a participar 

de sua revelação espiritual. 

 

 

19 Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. 

 

Diante da resposta da personagem feminina, vemos que ela associa Jesus com o pro-

feta esperado por seu povo, que é recorrente ao Pentateuco samaritano: 

Ao mesmo tempo, mediante o conceito de profeta abre-se um caminho para 

vermos neste profeta o profeta escatológico como Moisés que os 

samaritanos esperavam. Deste profeta se diz no Pentateuco samaritano, 

sobre Ex 20,21b: “Suscitarei um profeta como tu, de entre os seus irmãos e 

porei as minhas palavras em sua boca. E ele lhes dirá tudo o que eu mandar. 

Quem não quiser ouvir suas palavras, que falará em meu nome, deste 

exigirei contas”. 84 

Esse conhecimento profético do Taheb samaritano também se reflete em (Dt.18,18) 

e, a partir dessa questão, o que vemos aqui é que, impulsionada pela revelação profética, a 

mulher reconhece o poder de Jesus e ela mesma se lança para desfrutar de sua sabedoria e 

conhecimento; por isso ela assume o interrogatório e faz uma pergunta em que a resposta de 

Jesus seria um dos temas mais importantes do texto Joanino, sobre a adoração em Espírito e 

em Verdade. 

                                                

84 BLANK, Josef. O Evangelho Segundo João. Petrópolis: Ed. Vozes, 1990. p. 316 



76 

Abriremos, aqui, um breve parêntese para apresentar um pequeno trecho na pesquisa 

sobre a leitura alegórica e sobre a degradação samaritana, além da possível conexão que 

João possa ter usado para explicar a vida da mulher samaritana. Vejamos: 

Muitos estudiosos, como já dissemos, não aceitam essa parte da perícope como ale-

górica, pois pode comprometer todo o sentido simbólico que o texto já está carregando des-

de o início. E, nesse momento, poderia tirar de Jesus seu poder taumaturgo de revelador do 

pecado da mulher, como “(Jo.1,48) em que Jesus revela a Natanael que o teria visto debaixo 

da figueira”. Nessa mesma dimensão de conhecedor da humanidade é que faz com que a 

mulher samaritana saia depois para a evangelização de seu povo no verso (28-30) e se con-

firmará no verso 39.  Mas João é um redator diferente, como também já dissemos. E a per-

gunta é por que não ampliar o seu campo redacional, em que os símbolos e as alegorias pos-

sam estar unidos, já que são dois estilos literários muito próximos. Assim, João pode seguir 

uma linha tênue entre os dois sem perder o caráter linguístico e atingir o maior poder de 

persuasão de seus textos. Se levarmos em consideração como alegórico, teríamos também 

justificativas importantes como a associação de diversas formas de religiosidade e a degra-

dação moral que Samaria viveu nos tempos de Oséias.  

João tem termos que são preciosos para formular sua alegoria, quando primeiro a 

mulher não pode ser identificada, pois não possui um nome, e fica conhecida apenas como a 

samaritana; depois, os cinco maridos é um exagero como já explicamos dentro do contexto 

do verso 18. Se ele não tinha a intenção de comparar o seu texto com o de Oséias poderia 

ter simplificado e dito seis maridos como é apresentado visualmente, mas o texto diz “por-

que cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido; isto disseste com verda-

de”. Essa forma nos remete a Oséias e às condições que fez com que Samaria se separasse do 

seu Senhor. Esses cinco maridos poderiam representar então os cinco deuses introduzidos na 

Samaria em 721, na conquista Assíria: 

O acento, na resposta de Jesus, está antes de tudo no seu conhecimento do 

ser humano, como em 1,48 (cf.2,25), ou talvez na denúncia profética da 

idolatria. Pois suspeita-se aqui uma alusão ao sincretismo samaritano, o 

culto aos ídolos misturado com o culto ao Deus de Israel, como aconteceu 

nos “cinco povos” da Samaria, conforme 2Rs 17,27-33. Pois “marido”, 

ba’al – cinco vezes repetido aqui (vv. 16-18), era o nome que os cananeus 

davam a seus ídolos, Se essa hipótese estiver certa, poderíamos concluir 

que o sincretismo não torna os samaritanos indignos do evangelho, que se 

dirige tanto aos sincretistas quanto aos ortodoxos (cf. vv. 21-24).85 

                                                

85KONINGS, Johan. Evangelho segundo João: Amor e Fidelidade. São Paulo: Loyola, 2005. p.127.  
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Depois dessas comparações, o verso 42 pode fechar esse pensamento alegórico com 

o reconhecimento de Jesus como o verdadeiro Salvador do mundo e não mais o imperador. 

Acredito que se é possível fazer essa leitura, ficaria também interessante sem prejudicar 

toda a leitura simbólica joanina. 

 Teríamos que fazer uma investigação mais profunda aqui, para entender qual a ne-

cessidade real para sua comunidade, dentro do contexto de seu tempo, além dos conflitos e 

o que justificaria esse formato textual a partir do olhar dessa comunidade samaritana acolhi-

da por João se eles vissem esse texto alegoricamente.  

Mas não será possível, nesse momento, e nem tão pouco útil dentro dessa pesquisa 

fazer essa interpretação. 

 

 

 

Cap.4.20- 24 – Local de Adoração 

 

20 Nossos pais adoravam neste monte; vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o 

lugar onde se deve adorar. 21 Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, 

quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. 22 Vós adorais o que não 

conheceis; nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. 23 Mas 

vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em 

verdade; porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. 24 Deus é espírito; e 

importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. 

 

 

 

20 Nossos pais adoravam neste monte; vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o 

lugar onde se deve adorar. 

 

Podemos ver aqui uma dissensão entre esses grupos joaninos. Ao levantar a discus-

são sobre o local de adoração, sabemos que havia dentro do grupo discórdias que precisa-

vam ser solucionadas. 

A partir desse momento, temos um dos temas mais importantes desse texto. Perce-

bemos que estamos mergulhados em um grande tema teológico, mais uma vez temos aqui o 
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verbo dei/ “necessário, preciso”; ele delimita, ou seja, faz uma marcação instrutiva entre o 

verso 20-24, esse formato trará uma importância muito grande a essa parte da perícope.  

João usa abundantemente esse verbo em seus textos, como em (3,7; 3,14; 9,4; 10,16; 

12,34; 20,9.). “Não é por acaso que existe uma estreita ligação entre a “necessidade divina 

de revelação” do evangelho de Lucas e de João com o verbo dei, que pressupõe o “manda-

to” missionário de Ac 1,8: “Sereis minhas testemunhas...em Samaria”.
86

  

Entre esses versos surgirá o novo local de adoração, assim João aponta para esse no-

vo templo que é Jesus anunciado no meio da comunidade. Ao apresentar os dois locais: 

Monte para os Samaritanos e Jerusalém para os Judeus, João expressa a dificuldade de sua 

comunidade de se unir como um grupo. 

 

 

21 Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, 

nem em Jerusalém adorareis o Pai. 

  

Seguindo o mesmo padrão de entrelaçamento teológico, “a hora vem” surge como 

uma proposta escatológica presente. Em Caná, Jesus diz que não era chegada a sua hora 

como sinal do seu martírio, mas acabou se tornando o início do ministério que o levaria à 

morte. 

 Aqui nesse contexto, “a hora vem” representa então a hora escatológica joanina, aqui 

o ministério de Jesus se faz presente na comunidade, por isso não existirá mais centro cultu-

al, mas o messias joanino inaugura em si mesmo o novo templo na comunidade. 

 

22 Vós adorais o que não conheceis; nós adoramos o que conhecemos, porque a salva-

ção vem dos judeus. 

 

Outro ponto importante aqui é a afirmação de que a salvação vem dos Judeus, a partir 

do pensamento de Bultmann se cogita a possibilidade de uma glosa, o que é possível, apesar 

de estar de acordo com Theissen que diz que João não precisa de afirmações bíblicas para 

divinização de Jesus, pois é nele mesmo que se realiza toda a verdade do evangelho.  

                                                

86 NEVES, Joaquim Carreira das. Escritos de São João. Lisboa: Universidade Católica Editora, 2004. p. 150. 
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Vemos que a nacionalidade de Jesus e a realização de sua autoridade devem ser deli-

neadas entre os judeus, porque Samaria não tem em si mesmo a realização divina do Cristo, 

e pelas próprias palavras da samaritana eles esperavam apenas um profeta que anunciasse 

todas as coisas, mas o fator histórico salvífico na comunidade se complementa em Jesus um 

judeu piedoso. Porque Jesus não só anuncia, mas pratica todas as ações escatológicas joani-

nas, ou seja, ele é a plenitude dos tempos para essa comunidade.  

 

 

 

23 Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em 

espírito e em verdade; porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. 

 

 

Esse verso fecha da mesma forma que João havia usado o verbo dei/, demarcando algo 

importante. Aqui ele usa a hora vem, entre o local que se deve adorar, pois não tem mais 

sentido o monte e nem Jerusalém. A comunidade teria que saber que Jesus era o filho de 

Deus, e a partir dele é que se adorava a Deus. Mas para afirmar essa postura, eles comple-

mentam com um novo “a hora vem” e, assim, estabelecem o local onde realmente se deve 

adorar. Chama-nos a atenção a quantidade de vezes que surge a palavra “Pai” nesses vers í-

culos, ou seja, 3 vezes. Logo após a designação do “A hora vem” aparece o primeiro anún-

cio revelando o pai. Na segunda vem acompanhado do “já chegou” ou podemos dizer “já se 

faz presente”, acompanhado de um duplo anúncio do pai, para revelar a presença de Jesus 

na comunidade através do seu Espírito.  

Nessa época a questão do lugar do culto estará definitivamente resolvida. 

Não é por acaso que neste contexto ocorra a designação “Pai” três vezes. O 

novo culto divino dos últimos tempos, como Jesus o anuncia, está 

intimamente ligado à nova experiência de Deus que remete a Jesus e que se 

articula de preferência com o novo nome divino, “Abba-Pai.87 

Temos uma teologia que parece designar que Jesus é o filho que revela o pai e atra-

vés dele a comunidade poderá adorar a Deus.  

 

 

                                                

87 BLANK, Josef. O Evangelho Segundo João. Petrópolis: Vozes, 1990. p. 317. 
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24 Deus é espírito; e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. 

 

Em uma comunidade que não possui mais o templo nem o monte Garizim como lo-

cais de culto, precisava-se encontrar um novo local de adoração, a partir da recepção da 

água viva, surge então a própria união da comunidade e o amor a Deus como parte do coti-

diano de suas vidas. O local já é designado, ou seja, é Jesus dentro da comunidade, mas de 

que forma ele deve ser adorado? 

Por isso que a frase “adoram em Espírito e em Verdade” se tornará uma espécie de 

identidade dessa comunidade. O verbo e o substantivo referentes a essas palavras são usa-

dos diversas vezes na perícope: adorar (10 x proskune,w) e verdade (4 x avlh,qeia) são usadas 

em apenas cinco versos. Sem dúvida esse tema é parte central da narrativa. A recepção da 

água viva faz dessa comunidade o templo e o monte de Deus, mas o verdadeiro adorado é o 

pai por meio da revelação de Jesus a quem essa comunidade deveria anunciar de forma fra-

ternal e intensa. 

Para entendermos mais detalhadamente a intenção joanina, precisamos nos deter um 

pouco no real sentido que João pretendia falar e, a partir da palavra (avlh,qeia), faremos um 

breve estudo para tentar chegar a uma conclusão satisfatória.  Vejamos o que diz Dodd: 

No uso filosófico do termo, os sentidos de “verdade” e “realidade” tendem 

a se fundir. Para Platão – e é a Tradição platônica que é importante para 

nossa finalidade – existe um reino de realidade última, distinto do reino dos 
fenômenos que são apenas sombras, representações, ou símbolos do real. 

Aletheia pode, assim, significar a própria  “Realidade”, ou o conhecimento 

da realidade.88  

João usa o termo verdade em seus textos de diversas formas. Ele precisa demonstrar 

a sua comunidade que há um real sentido de adoração e que a vida passa a ter em seu cotid i-

ano a convivência com as necessidades expressas por Jesus. 

Nos Setenta aletheia é um dos termos usados para traduzir emet. Esta 

palavra deriva de aman que exprime a idéia de “fixar”,”confirmar”, 

“estabelecer”. Assim emet é primariamente  a qualidade de firmeza  ou 

estabilidade; como qualidade de pessoas significa “constância”, 

“fidedignidade”,  e é especialmente um atributo de Deus, como o único  

absolutamente  fidedigno. 
89

  

                                                

88 DODD, Charles Harold. A interpretação do Quarto Evangelho. São Paulo: Ed. Paulinas, 1977. p. 230. 
89 Idi., ibid., 1977. p. 233. 
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João está indo muito além do sentido comum desse substantivo, ele apresenta à co-

munidade uma realidade última do caráter de Deus, o seu grupo que, ao receber o Espírito 

de Deus, precisa viver na fidelidade a ele como Jesus viveu.  

Se havia na comunidade problemas de ordem cristológica e eclesiológica como al-

guns textos tendem a nos mostrar, era necessário que fossem revertidas para o bem comum 

da comunidade de Jesus, representada por cada membro que o reconhecia como o novo títu-

lo que seria dado a ele: “Salvador do mundo”.  

Aqui  aletheia é adjetivo para pessoas  e seu significado a priori  é 

realidade, e lealdade “A expressão com espírito e lealdade está em paralelo 

com a do prólogo (1,14: cheio de amor e lealdade, cf. nota) Por outro lado, 

no diálogo precedente, o Espírito foi simbolizado pela água viva, que é o 

dom de Jesus (4,14). O Espírito, água que flui do lado aberto de Jesus, é o 

dom do amor comunicado, em correspondência com o sangue, o amor que 

Jesus demonstra dando a vida (19,34)”. 
90

 

O poder dessa palavra poderia até ser símbolo dessa comunidade, as divergências 

que existiam dentro desse corpo joanino deveriam ter menos importância do que o sentido 

de unidade deles, não importando mais quem é judeu, grego ou samaritano, a verdade que 

realmente interessaria é que os verdadeiros adoradores adorem  ao pai em Espírito e em 

verdade.  

Mesmo que João possa ter refletido de maneira intensa dentro da filosofia, não po-

demos deixar de ver uma tradição judaica envolvendo esse tema tão importante e, nessa 

identificação, podemos também relacionar uma tradição rabínica antiga: “Emet em relação 

a Deus „Curiosamente, o termo Emet é formado pela primeira , a do meio e a última letra 

do alfabeto hebraico; por isso, os rabinos concluem que a verdade sustenta a primeira e a 

última criação de Deus, e tudo que há entre elas‟”.
91

   

Poderíamos conjecturar que as palavras de Jesus em (Jo 14,6) “Eu sou o caminho a 

verdade e a vida...” refletem essa posição. Se em João Jesus se interpreta como a verdade, é 

porque a comunidade entende que ele realmente expressa em si mesmo a primeira e última 

vontade de Deus. Conforme vemos em (Apoc. 21,6) “E disse-me mais: Está cumprido; Eu 

sou o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da 

fonte da água da vida”.  

No contexto que João está envolvido, percebemos que esta parte da perícope poderia 

ser considerada representante dessa comunidade. João usa o termo verdade muito mais que 

                                                

90 MATEOS, Juan; BARRETO, Juan. O Evangelho de São João. São Paulo: Paulinas, 1989.  p. 218. 
91 ALMEIDA, João Ferreira. Bíblia de Estudo plenitude. São Paulo: SBB, 2001. p. 550. 
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os sinóticos. Apesar de proskune,w estar no texto dez vezes, ou seja, o dobro de avlh,qeia, ela 

é valorizada por causa da ação dessa verdade expressa pela fé joanina. O sentido de se pros-

trar proskune,w das palavras de Jesus não teria efeito dentro de todo esse contexto se a ver-

dade e o conhecimento pleno desta avlh,qeia não fosse real, fiel e central em sua comunidade. 

Por isso João é categórico diante de Pilatos (Jo.18,37) “Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és 

rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, 

a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz”.  

Pilatos não compreende o sentido dessa verdade e, assim, ele não tem a dimensão cor-

reta da adoração. Nessa perspectiva, os samaritanos são os primeiros a compreender essa 

realidade. E nesse encontro com Jesus eles percebem que estão diante do verdadeiro Senhor, 

diferente do procurador romano, que não tem conhecimento dessa verdade. Para João a ati-

tude de Pilatos representa o mundo que não pode conhecer a Deus. 

 

 

Cap.4.25 – 30 – Revelação Messiânica  

 

25 Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo; quando ele vier, 

nos anunciará todas as coisas. 26 Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. 27 Neste 

ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mu-

lher; todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou: Por que falas com ela? 28 Quanto à 

mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: 29 Vinde comigo e vede 

um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? 30 Saíram, 

pois, da cidade e vieram ter com ele. 

 

 

 

25 Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo; quando ele 

vier, nos anunciará todas as coisas. 

 

A mulher conhece a tradição messiânica por meio da fé samaritana que o reconhece 

apenas como um grande profeta. O texto amplia ainda mais a revelação joanina de seu mes-

sias; após a revelação da água viva e da verdadeira adoração é hora de se revelar a identida-

de messiânica de Jesus, parece quase um pronunciamento litúrgico, ou seja, o conhecimento 

do batismo e da renovação espiritual, seguido do verdadeiro sentido da adoração. Para aque-

le que se revelou o próprio Deus seria então o anúncio, proclamação e exaltação do messias 

joanino. 
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A revelação do texto cresce até que a mulher faz um comentário; a esperança de estar 

diante dela um profeta como Moisés a impele a dizer que ela esperava um profeta revelador. 

Ela ainda não compreende profundamente diante de quem ela está, mas a sua frase é a aber-

tura necessária para a revelação messiânica. 

 

 

 26 Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. 

 

Jesus, pela primeira vez, usa a frase  , “Eu sou” em João, isso é relevante por-

que ele não o fez na festa em Caná entre os Judeus, muito menos diante do mestre da sina-

goga, mas exatamente frente a uma mulher samaritana com vários problemas de ordem mo-

ral e religiosa. Essa pequena frase de Jesus liga e interpreta todo discurso dos versos 21 a 

24, porque ele é o centro do culto joanino.  

Muitos comentadores preferem usar essa terminologia de outra forma, vejamos: “sou 

eu”, relacionada à declaração de Jesus sobre o pão, a vinha, o pastor. Acredito que é possí-

vel, da mesma forma, a declaração messiânica relativa ao nome de Javé no encontro com 

Moisés, do seu caminhar no deserto no êxodo, porque assim acrescentaria um sentido muito 

mais específico do Deus que se apresentou como libertador e sustentador no deserto e tam-

bém na fonte de águas. Da mesma forma, o símbolo do pão revelado por Jesus aponta para o 

Maná no deserto e o senhor pastor do salmo 23. 

 

 

27 Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando 

com uma mulher; todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou: Por que falas com ela? 

 

Termina aqui um cenário e se constrói outro com um corte que não perde o sentido, 

mas se sobrepõe. Os discípulos veem Jesus conversando com a mulher, mas não comentam 

ou fazem perguntas. João prepara um novo quadro que será importante para a visão missio-

lógica; além do encontro das comunidades, João vai usar, no final da perícope, mais um 

cenário visual, também no estilo cena padrão, em que veremos o encontro da noiva na 

mesma ação de (Gn. 24,58-67). 
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28 Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: 

 

Diante da revelação de Jesus e a chegada dos discípulos, a mulher deixa seu jarro e vai 

até a cidade. Alguns comentadores podem especular, dentro do sentido alegórico, que o jar-

ro representa a antiga fé; seria razoável devido a alguns pontos que trabalhamos na pesqui-

sa. 

Mas o sentido mais importante que iremos apontar simbolicamente é que o jarro dei-

xado representa o verdadeiro encontro dessa mulher com a revelação espiritual de Jesus e 

que ela não tem mais sede, mas encontrou sua fonte de vida. A frase é também ambígua no 

sentido que pode apelar para a condição anterior da samaritana em relação aos casamentos 

ou sua conduta pagã. Se há algum sentido alegórico, podemos também associá-lo como um 

profundo signo “conforme Dufour, esse pensamento não perde o sentido simbólico”.
92

 

João prepara o seu leitor para a iniciação missionária, vemos a importância dessa mu-

lher para a evangelização dos samaritanos, mas simbolicamente cremos que João estará a-

crescentando na comunidade a autoridade na evangelização de todos os povos. 

 

 

 

29 Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, 

porventura, o Cristo? 

 

A samaritana anuncia um “homem”, ela não o apresenta como Judeu, a discriminação 

racial se dissipou, ela acredita que ele possa ser o provável messias esperado. Percebemos o 

que vem da sua simples interpretação, que em Jesus não terá mais importância a descendên-

cia, mas o caráter teológico do profeta. Ela fala com a intensidade de quem teve um contato 

com o possível Taeb que há tanto tempo seu povo esperava. E o que menos lhe importa ago-

ra é sua descendência. A forma como ela o anuncia é usado por Dufour como uma redação 

parecida com a de Gênesis. Veja: “Os samaritanos vão a Jesus; tendo-o encontrado, eles o 

convidarão a permanecer com eles (4,40), assim como Labão, após a volta de Rebeca “cor-

reu para o homem junto da fonte” e “lhe pediu que honrasse a sua casa” (Gn 24,29.1)”.
93

 

                                                

92 LÉON-DUFOUR, Xavier. Leitura do Evangelho Segundo João l. São Paulo: Ed. Loyola, 1996.  p. 289. 
93 XAVIER, Leon-Dufour. Evangelho Segundo João I. São Paulo: Ed.Loyola, 1996. p. 290. 
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O seu convite e o caráter da revelação de Jesus comovem a multidão samaritana. As 

palavras da mulher são indícios de um ministério eficaz na comunidade, mas o relato vai 

apresentar, mais adiante, um cuidado diante dessa mensagem feminina. 

 

30 Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. 

 

Agora, os cidadãos queriam conhecer esse profeta, a cena como já observamos acima 

parece realmente espelhar (Gn 24,29). O texto continua, como se o cenário aqui estivesse 

em movimento, veremos à frente os discípulos e Jesus de um lado, na frente deles o campo 

e vindo da cidade, entrando pelo campo, surgem os samaritanos; eles serão simbolizados 

como os frutos que chegam para a colheita. 

 

 

Cap.4.31-38 – Campo – Missão 

 

31 Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come!  32 Mas ele lhes disse: 

Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. 33 Diziam, então, os discípulos uns 

aos outros: Ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? 34 Disse-lhes Jesus: A mi-

nha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. 35 Não 

dizeis vós que ainda há quatro meses até à ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede 

os campos, pois já branquejam para a ceifa.  36 O ceifeiro recebe desde já a recompensa e 

entesoura o seu fruto para a vida eterna; e, dessarte, se alegram tanto o semeador como o 

ceifeiro. 37 Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: Um é o semeador, e outro é o ceifeiro. 38 

Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes; outros trabalharam, e vós entrastes no seu 

trabalho. 

 

31 Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come!   

 

O diálogo passa a outra expectativa, a comida oferecida pelos discípulos não é ne-

cessária, porque é preferível comer o alimento que o pai tem a oferecer. João inicia o texto 

com uma quebra redacional no meio do evento em Samaria, que em nosso entendimento 

representa a necessidade missionária do pai, e que o filho está desejoso em realizar.  

A partir do advérbio metaxu.  “ínterim” que está no início da frase, compreendemos 

que enquanto os discípulos estão preocupados com a necessidade física de Jesus, o mestre 

parece antever o que está acontecendo na cidade. O texto joanino transparece a cena como se 



86 

intercalasse a evangelização feita pela samaritana e a expectativa de Jesus em cumprir seu 

ministério. 

 

 

32 Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. 

 

Ele não tem apenas uma comida, apesar do sentido de comer colaborar com a quali-

dade do texto, a ideia de devorar que o verbo fagei/n pode dar traz uma visão mais ampla na 

força expressa da frase. Jesus quer comer avidamente, pois esse alimento é que expressa a 

real intenção do texto. Serve bem ao propósito evangélico de salvação, a vontade de seu pai 

está acima de seus próprios desejos. Talvez assim possamos entender o verbo final desse 

verso que vem após a negativa. ouvk oi;date “não conheceis”; aqui, a mesa está subtendida. 

Por meio de Jesus, o pai quer todos assentados com ele, mas os discípulos ainda não podem 

conhecer esse desejo. E o motivo está expresso na atitude deles, quando não entendiam por-

que Jesus conversava com a mulher. Esse era o sinal de que a comunidade ainda não estava 

pronta para conhecer a Deus em sua plenitude.  

Jesus compara seus discípulos à mulher samaritana, o verbo Oìda “conhecer” interpreta 

o equívoco tanto de um quanto do outro grupo joanino. Nenhum deles realmente conhecia a 

vontade de Deus e por isso não podiam compreender o ministério de Jesus. Mas o tempo do 

reconhecimento do messias estava chegando, conforme o próprio autor revelaria nos versos 

adiante. 

 

 

33 Diziam, então, os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido 

o que comer? 

 

A frase continua com o mesmo sentido do início do encontro com a samaritana. As-

sim como ela não compreendia o que Jesus dizia, os seus discípulos também estavam sem 

entender. Ainda que eles não tivessem coragem de perguntar, Jesus sabia o que eles estavam 

pensando e completa a frase para que agora eles compreendam. 
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34 Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me en-

viou e realizar a sua obra. 

 

Aqui João expõe a vontade do pai e a comparação feita no texto é a característica 

que esse capítulo tem seguido até agora, ou seja, a palavra comida representa uma necessi-

dade humana para a sobrevivência, mas aqui João usa como uma necessidade que Jesus tem 

em fazer se cumprir a vontade do pai. O verbo Edei não está expresso nesse verso, mas 

mesmo assim podemos imaginar que essa ideia faz parte dessa frase, pois a necessidade divi-

na e a vontade expressa por Jesus são as mesmas. 

 

 

35 Não dizeis vós que ainda há quatro meses até à ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei 

os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. 

 

A metáfora de Jesus é pertinente e cabe dentro do assunto, o que era ainda longínquo 

no sentido real como tempo natural para a colheita, ou seja, “quatro meses”. No sentido es-

piritual, já estava tudo pronto. A frase “levante os olhos vossos e vede” indica o servo que 

recebe de Deus a sua ajuda (cf. Sl 121,1) “Elevo os olhos para os montes...”. Aqui Deus faci-

lita o cumprimento de sua obra. 

Mas temos um complemento que vale ser ressaltado e que reflete o estilo que João 

seguiu nesse capítulo. A cena padrão volta aqui com muita intensidade (cf. Gn 24,63), que 

se refere à atitude do patriarca. Conforme lemos no texto “Assim como Isaque levantou os 

olhos, Rebeca também o fez e os dois estavam no campo. Esse ambiente se torna como na 

história do patriarca, um local de encontro entre os noivos”. O sentido fica claro quando 

entendemos que o fruto é símbolo dos samaritanos que acolhem a mensagem da mulher. Se 

Jerusalém e Judeia não aceitaram seu noivo, Samaria o recebe e é representada como um 

campo fecundo. 

 

 



88 

36 O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eter-

na; e, dessarte, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. 

 

Uma pequena parábola para mostrar o efeito que se vê na evangelização de Samaria, 

alguém semeou e agora os ceifeiros iriam se alegrar com a colheita. A pergunta é: quem é o 

ceifeiro? Abrem-se algumas possibilidades na história dessa obra missionária. Sabemos pelo 

escrito que existiram alguns grupos que participaram da missão samaritana, mas quem são 

eles? Em (Lc 17,9) o próprio Jesus cura um leproso, em (Atos 8) é Felipe quem evangeliza e 

depois Pedro e João completam a obra. Mas aqui Jesus é o que proclama e a mulher é quem  

trabalha, a resposta fica um pouco mais difícil de entender, talvez no verso 38 possamos ter 

uma resposta mais plausível, dentro do sentido teológico joanino. 

 

37 Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: Um é o semeador, e outro é o ceifeiro. 

 

Esse ditado se confirma dentro do contexto do Antigo Testamento, Israel conquistou 

terras e as produções que não plantou (cf. Dt. 6,10-11) “Havendo-te, pois, o SENHOR, teu 

Deus, introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, 

te daria, grandes e boas cidades, que tu não edificaste; 11 e casas cheias de tudo o que é 

bom, casas que não encheste; e poços abertos, que não abriste; vinhais e olivais, que não 

plantaste; e, quando comeres e te fartares...”, mas dentro do contexto joanino, essa plantação 

se referia à conversão dos samaritanos. Algo muito mais complexo de se tratar apenas por 

meio da tradição judaica. 

 

 

38 Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes; outros trabalharam, e vós entrastes 

no seu trabalho. 

 

Em conexão com o verso anterior, João liga a frase de Jesus ao conceito de fé do an-

tigo Israel onde não trabalharam, mas possuíram uma terra fecunda, (cf. Js. 24,13) “E eu vos 

dei a terra em que não trabalhastes e cidades que não edificastes, e habitais nelas; e comeis 

das vinhas e dos olivais que não plantastes”. O verso 38 recorre novamente, assim como no 
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verso 6, ao verbo kopia,w (trabalhado, cansado); essa ligação apresenta o trabalho cansativo 

do messias e a colheita dos apóstolos, mas a alegria se concretiza em ambos, os que semei-

am e os que ceifam. Talvez tivéssemos uma resposta mais sociológica do que real dentro 

das questões religiosas, seria mais fácil compreender uma evangelização e aceitá-la por 

meio de Jesus e dos apóstolos do que mesmo pela samaritana e também de um evangelista 

que supostamente fosse grego, no caso “Felipe”, se considerarmos ele como o diácono de 

Atos 8.  

 

 

Cap. 4.39-42 – Jesus – Salvador do mundo – Nova confissão de Fé 

 

39 Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mu-

lher, que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. 40 Vindo, pois, os samaritanos ter 

com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles; e ficou ali dois dias. 41 Muitos outros 

creram nele, por causa da sua palavra, 42 e diziam à mulher: Já agora não é pelo que dis-

seste que nós cremos; mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadei-

ramente o Salvador do mundo. 

 

 

39 Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mu-

lher, que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. 

 

Como no Antigo Testamento, a tradição oral tem forte apelo na comunidade. Vemos 

aqui em João a mesma ideia, o testemunho da mulher foi eficiente, pois muitos creram. Essa 

tradição parece também ser forte em João. As mulheres eram missionárias, evangelizavam e 

serviam à mesa, conforme a tradição que se apresenta a partir de Marta em (Jo 12,2). O mar-

ture,w “testemunho” não pode ser desprezado, a mulher foi importante até o encontro com 

Jesus quando nele reconhece o messias. Justamente aqui João lembra somente a primeira 

estrofe dita pela mulher em referência à revelação de Jesus “Ele me disse tudo que fiz”, 

simbolizando Jesus como o profeta samaritano.  
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40 Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles; e 

ficou ali dois dias. 

 

O texto compara a expectativa da realização profética conforme lemos em (Os. 6,2) 

“Depois de dois dias, nos revigorará; ao terceiro dia, nos levantará, e viveremos diante de-

le”. Jesus se torna o taheb samaritano que, a partir de sua vidência, revela o antigo estado da 

samaritana, por isso o convite é pertinente; durante esse período os samaritanos foram e-

vangelizados - “revigorados” - e assim eles permanecerão diante de Deus por meio de Jesus.  

 

 

41 Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, 

 

O relato mostra dois momentos importantes na conversão samaritana.  

Primeiro, muitos samaritanos o reconhecem por causa do testemunho feminino. Mas 

agora se apresenta um novo grupo de pessoas conforme lemos kai. pollw/| plei,ouj “e muito 

mais”, ou seja, além do primeiro grupo, podemos interpretar que um novo grande grupo se 

converteu por causa da sua palavra.  

Se o texto terminasse aqui, teríamos então dois grupos evangelizados de forma dife-

rente. Mas o complemento do texto nos fará compreender a conversão em duas etapas, o 

primeiro grupo foi até Jesus pelo que ouviu da mulher, mas o segundo grupo ouviu do pró-

prio Jesus, e no final os dois se convertem pela palavra de Jesus. Fica subentendido então 

que houve dois momentos de conversão em Samaria. 

 

 

 

 

42 e diziam à mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós cremos; mas porque 

nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. 

 

A partir desse momento, não aparecem dois grupos falando, mas a forma usada por 

João vai uniformizar a comunidade samaritana, ou seja, os que creram pela palavra da mu-

lher e os que creram pelo discurso de Jesus são agora esse novo grupo que surge e possui 
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um novo discurso: “nós cremos” e “nós mesmos temos ouvido”; nesse momento os samari-

tanos se reorganizam e se convertem por meio das palavras de Jesus. 

Diante dessa perspectiva joanina, ele coloca Samaria e seu povo como símbolos do 

mundo que Deus queria salvar. No encerramento do verso há uma interação entre a mulher e 

o grupo samaritano, a proclamação (Salvador do mundo) que expressa quem é Jesus no 

meio da comunidade não é feita para ele, mas para a samaritana. Ao grupo samaritano é 

conferida uma revelação superior, em comparação a que foi transmitida pela mulher.  

Assim percebemos que nesse dialogo a samaritana havia lhes apresentado um profeta, 

mas a resposta posterior dos Samaritanos designou Jesus como o “Sa lvador do Mundo”. 

 Diferente de Nicodemos e os fariseus que esperavam o messias rei dos judeus, os sa-

maritanos recebem Jesus, superando a visão judaica do messias, eles se tornam a primeira 

grande colheita mundial, conforme Konings
94

, a se instalar na comunidade joanina. Ainda 

que a designação (Salvador), não se possa afirmar que corresponda à declaração de fé dos 

samaritanos como veremos abaixo a partir da interpretação de Dufour: “O título “Salva-

dor”, que surge no Novo Testamento, depende de uma linguagem helenística que dificil-

mente se pode atribuir aos samaritanos. Teria Jo pretendido polemizar aqui contra a divi-

nização dos imperadores ou contra o culto do taumaturgo Esculápio?”.
95

 

Acreditamos então que João usa duas grandes formas que designamos: uma de apre-

sentação e outra de superação. Seguindo respectivamente dessa forma, temos a apresentação 

em que Jesus surge de forma crescente: Judeu, maior que Jacó, profeta, messias e Salvador 

do mundo.  

Ao nos deparamos com as superações, João utiliza uma forma muito interessante que 

também se inicia, entre a fé judaica e samaritana, mas que acaba englobando todas as cren-

ças do mundo antigo. Jesus, em relação ao poço/fonte, é maior que a fé Judaica, a samarita-

na e os deuses do mundo antigo. Depois, o local de culto não pertence mais à fé judaica no 

templo nem à samaritana e aos deuses antigos no monte, o local agora é em Jesus mesmo, 

ou seja, “em Espírito e em verdade”. Para encerrar essa superação cultual, a comunidade 

anuncia que ele é o Salvador do mundo, ou seja, maior que o imperador ou qualquer outra 

divindade. 

                                                

94 KONINGS, Johan. Evangelho segundo João: Amor e Fidelidade. São Paulo: Loyola, 2005. p.130.  
95 XAVIER, Leon-Dufour. Evangelho Segundo João I. São Paulo: Ed.Loyola, 1996. p. 300. 
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O capítulo quatro de João pode ser dividido em diversas camadas que se unem para 

expressar a sua fé em Jesus. Para complementar, o mundo em João tem dois sentidos. Pri-

meiro é o mundo que não pode entender e nem ser amigo de Deus e o outro é o que está 

interligado no texto, ou seja, o que Deus ama e quer salvar. E nesse sentido vemos a mani-

festação e o poder de Jesus sobre o imperador associado ao “Salvador” e a sua glória e men-

sagem ao “mundo”. Conforme lemos em Dufour: “O termo “mundo” que João estigmatiza 

em outras situações; é evidentemente o mundo amado por Deus, que o Filho único deve 

salvar (3,16-17), aquele cujo o pecado será tirado (1,29)”.
96

 

A partir de todos esses requisitos, entendemos que João ainda tinha a esperança de 

ver seu grupo fortemente ligado. Por isso a grande ênfase para continuarem como um grupo 

coeso estava na teologia fraternal joanina. 

O 4º evangelho quer fortalecer a adesão, o acreditar em Jesus Cristo, para 

resistir frente a todas essas perseguições e pressões, mantendo a fidelidade 

ao seu projeto de vida, e vida em abundância. Por isso, insiste tanto em 

permanecer no amor de Jesus (Jo 15,1-17). Esse fortalecimento da adesão a 

Jesus se destina a pessoas da terceira geração e que não o viram 
pessoalmente, mas nele creram. Por isso, a cena do incrédulo Tomé (20,24-

29) quer mostrar que Cristo não está ausente da sua comunidade. Mas que 

ele continua presente, ressuscitado. Diferentemente do imperador 

divinizado que impõe com armas a sua paz romana, Jesus doa a verdadeira 

paz (14,27; 20,19.21) e é reconhecido por seu discipulado como Senhor e 

Deus (20,28).97 

João quer fortalecer a fé de seu grupo, por isso enfatiza na adesão do amor fraternal e 

espiritual que se tornará a base de sua comunidade. Dentro dessa teologia joanina, crer em 

Jesus é suficiente, e a sua confissão de fé confirma a ação do Espírito dentro da comunidade 

(cf. Jo 3,8; 4,10, 7,38-39). Para essa constituição, João faz um paralelo com a teologia da 

criação a partir do logos em (Jo 1,1), muito próxima de (Gn 1,1) e, depois, o sopro do Espí-

rito em (Gn 2,7) em relação à (Jo 20,22), uma teologia bem construída que refaz a saga do 

Gênesis por meio da comunidade joanina.“Por último, Jesus sopra o Espírito Santo sobre a 

comunidade do Discípulo Amado, de forma semelhante como Deus havia soprado o sopro 

da vida sobre a humanidade que criara (Gn 2,7; Jo 20,22)”.
98

 

João reconstrói a teologia da aliança e apresenta a relação íntima entre Deus e Jesus, 

como também a teologia do amor. Assim, vemos no capítulo quatro que o texto tentou unir 
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 LÉON-DUFOUR, Xavier. Leitura do Evangelho Segundo João 1. São Paulo: Ed. Loyola, 1996.  p. 300. 

97 GASS, Ildo Bohn. As Comunidades Cristãs à partir da Segunda Geração. São Paulo: Paulus, 2005. p.124. 
98 Idi., ibid., 2005. p. 127. 
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não somente os judeus e samaritanos, mas os seus grupos, na fé em Jesus, declarando-o sw-

th.r tou/ ko,smouÅ (Salvador do mundo). 

 

 

2.4 Síntese 

 

Nossa pesquisa mostrou o poder teológico do escrito joanino e a qualidade redacional 

desse texto. Como dissemos anteriormente, vimos nesse evangelho as diversas característi-

cas literárias e a proximidade do relato dramático e teatral que ele possui. A passagem de 

Jesus por Samaria é importante para o reino de Deus, o que faz dessa mensagem imprescin-

dível para o grupo. Se havia dentro da comunidade alguma dúvida sobre a necessidade ou 

permanência de samaritanos no cristianismo, o texto em si responde que era a vontade de 

Deus, assim como a salvação do mundo. 

Vemos, então, a partir desse momento, um encontro que não poderia ser mais inade-

quado. A mulher era a personagem mais improvável para o plano de evangelização. Tudo 

era contrário ao desejado para o grupo judaico cristão. Era a relação totalmente adversa, ou 

seja, santidade versus impureza. As dificuldades para aceitar esse grupo se intensificam e 

João problematiza ainda mais a questão ao construir um cenário triplamente mais complexo 

que no capítulo anterior no encontro com Nicodemos, como já vimos. Jesus está diante de 

uma “mulher”, “samaritana”, e em um horário que nenhuma mulher de “família” poderia 

estar sozinha.  

A partir disso, temos um texto que cresce em seus temas e é por isso que podemos le-

var em consideração a proposta de Brown quando diz existir uma cristologia alta. Não seria 

só na questão do Jesus divino e exaltado, mas acreditamos também em um cristianismo sen-

do moldado pelas discussões internas desse grupo, (cf. Jo. 17,21-23) em que “seriam aper-

feiçoados quando se tornassem um”. Há uma preocupação do evangelista em se unirem 

para viverem em amor esse evangelho, o que seria necessário pela diversidade desse grupo. 

A mulher, em nossa dissertação, apresenta qualidades que a relacionam como importante 

membro da comunidade joanina; quando analisamos os textos em que elas surgem, isso fica 

ainda mais evidente.  
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Seguiremos aqui tentando avaliar um pouco mais o texto usando um esquema conhe-

cido como programa narrativo semiótico, em que poderemos ver alguns sinais que faltaram 

acima e perceberemos os símbolos que precisamos para revitalizar o quadro geral. 

Na situação inicial, partimos do capítulo quatro e verso quatro, em que vemos o reda-

tor escrever que era necessário passar por Samaria, como já dissemos exaustivamente. Mas 

teria algo a mais para acrescentar? Cremos que sim. Nessa análise semiótica, o símbolo da 

discórdia entre os dois grupos é evidente, tanto que na saída de um grupo e na chegada de 

outro vemos que a necessidade divina é não apenas a glorificação de Jesus, mas a unidade 

dos membros dessa comunidade. 

Na continuação do tema, vemos um registro cognitivo em que o saber-fazer de Jesus 

supera a ação negativa da mulher que não está disposta a lhe oferecer água. Essa superação 

está na frase de Jesus que completa dizendo que é ele quem pode dar água viva. Nessa ins-

tauração do sujeito operador, Jesus conduz a discussão que é a introdução de um grande 

momento revelador do texto, ou seja, a água viva. Os ditos de Jesus e as interpelações da 

Samaritana fazem o diálogo crescer teologicamente no texto, o que dentro da analise semió-

tica podemos chamar de poder-fazer, ou seja, Jesus pode dar essa água viva, que fará a sa-

maritana nunca mais ter sede.  

E para esclarecer qual a forma de servir a Deus e adorá-lo, Jesus explica que é somen-

te em Espírito e em verdade. O escritor, por meio de uma revelação semiótica através de 

Jesus, fará com que a comunidade encontre a Deus por meio da fonte de águas vivas e assim 

viverá a fé em sua plenitude. O desempenho de Jesus com seu discurso e sua revelação dos 

pecados da mulher fazem dessa personagem a futura missionária do episódio em questão. 

Dentro do texto, vemos o reconhecimento implícito que o redator sutilmente apresenta entre 

o contraste inicial e agora o conhecimento do poder de Jesus. 

Nesse penúltimo quadro, o grupo samaritano representado pela mulher foi aquele que 

tinha uma água para oferecer ao judeu Jesus, mas que a ironia joanina demonstra que na 

verdade Jesus não precisava, porque a verdadeira água era ele que ofereceria e não era uma 

água comum, ela era a água viva. 

Nesse momento, percebe-se o encontro da mulher com os discípulos no mesmo cená-

rio, mesmo que eles não se comuniquem. Vemos que, enquanto a samaritana sai para reve-

lar sua descoberta aos seus, os discípulos veem Jesus dialogar com ela, mas não fazem ne-

nhum comentário diretamente a ele. Os dois elementos simbólicos apresentados e identifi-

cados por cada grupo podem possuir nova identidade.  Tanto para os samaritanos, que a 
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partir do simbolismo da fonte de Jacó (pode representar o Pentateuco Samaritano) mostra 

que a água desse local não saciaria a sede e o alimento dos discípulos judeus (que poderia 

ser traduzida aqui semioticamente como pão, símbolo da Torá judaica) não é a solução para 

matar a fome de Jesus, porque elas não se completavam no messias joanino, talvez um dos 

motivos para isso fosse à intolerância entre ambas as partes.  

No encerramento do texto ou na situação final, vemos os dois grupos reunidos ainda 

que somente os samaritanos sejam descritos na última cena, mas no entretexto percebe-se 

que os discípulos estavam com Jesus. 

O texto em nossa análise foi até agora delineado em uma micronarrativa. Vimos que 

nesse mapeamento básico percebemos que esse escrito se encontra em um enredo de revela-

ção que foi criado para apresentar Jesus como o messias esperado, como a fonte de águas 

vivas e Senhor e Salvador do mundo. Nesse caso, ganhou-se o conhecimento desse persona-

gem na história contada. O autor conduziu o seu texto aqui para ajudar o seu leitor a com-

preender instintivamente a revelação maior que já se produziu através dos outros textos an-

teriores e se confirmará posteriormente. 

Vemos que o redator procurou combater seu oponente que é o preconceito de Judeus e 

Samaritanos e tenta convencer o seu destinatário (o leitor) que o sujeito (Jesus) e o objeto (a 

revelação messiânica) com a ajuda da mulher samaritana (o destinador) teriam um objetivo 

principal. Como já dissemos, seria revelar o local de adoração em Espírito e em verdade que 

se tornou a comunidade, e por ela mesma proclamar Jesus como o Salvador do mundo.  

Historicamente a oposição a Samaria parte dos discípulos. O narrador apresenta Jesus 

como alguém que é aceito pela Galileia, mas rejeitado pela Judeia. Vemos aqui uma reação 

positiva para o ministério de Jesus fora de suas terras. No texto, sabemos que as divergên-

cias sociais e culturais são enormes, algo que é explicado sem rodeios pelo narrador. Judeus 

e Samaritanos são inimigos desde 721 a.c por causa do domínio assírio que trouxe seus ído-

los e, na visão judaica, tornaram a terra de Samaria impura.  
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CAPÍTULO 3 

A MULHER E A ÁGUA NO EVANGELHO JOANINO 

 

1 As Mulheres e sua importância  

 

Entender qual o significado do ministério feminino no evangelho de João abrirá novas 

perspectivas para a comunidade cristã, apesar de muitos estudos já terem sido feitos, talvez 

seja possível trilhar alguns novos caminhos.  

Depois de tudo que já vimos, entendemos que as mulheres possivelmente obtiveram 

certa autoridade e foram de alguma forma mão de obra importante no cristianismo do pri-

meiro século. E, ao nos remetermos novamente às palavras de Konings, em que ele supõe 

que elas tiveram papel ativo na comunidade, podemos analisar então alguns aspectos que 

nos ajudaram a chegar a algumas conclusões pertinentes ao nosso trabalho. 

Dentro do texto joanino, já demonstramos pelo menos uma atitude de Jesus que era 

executada por mulheres e escravos, assim entendemos que alguns textos defendem alguns 

grupos no contexto de sua comunidade. 

Veremos abaixo ações femininas que podem comprovar que alguma liderança por par-

te delas foi até aceita, seja no comando (Jo,2; Jo,11), na liberdade de expressão (Jo,4), em 

ações defendidas por Jesus (Jo,12) e também em atitudes imitadas pelo mestre (Jo,13) a 



97 

partir desses exemplos. Talvez possamos compreender melhor as grandes questões joaninas 

e as relações que existiam dentro desse grupo. 

A partir desses questionamentos, seguiremos abaixo tentando chegar a algumas con-

clusões sobre esse processo na comunidade.  

 

 

1.1 As protagonistas do Evangelho de João 

 

No quarto evangelho, algumas mulheres não apenas falam ou pedem, também de-

monstram autoridade, como já advertimos. Seguindo nossa linha de raciocínio, veremos 

como elas agiam dentro do grupo e quais suas relações com o ministério de Jesus. Começa-

remos, então, analisando as personagens mais importantes, a quem o redator dispensou pelo 

menos duas ou três perícopes para colocá-las como protagonistas de uma história, depen-

dendo da forma de análise que fazemos. 

A mãe de Jesus, no capítulo 2 de João, intercede por uma festa de noivado, antecipan-

do assim o ministério de Jesus. A frase usada pelo evangelista é misteriosa e parece apontar 

para o sacrifício na cruz. Assim, vemos o nível de comprometimento da mulher que tem 

suas falas e ações que lembram o martírio de seu mestre, conforme veremos a seguir. 

Entre tantas possibilidades para esse diálogo, a palavra de Jesus “a sua hora” pode re-

presentar seu martírio, mas também se tornará “o início dos sinais”
99

. Aqui, simbolicamente, 

a mãe de Jesus representa Israel, que precisa do socorro de Deus por meio de seu filho.  

Outro aspecto é a autoridade da mãe, que diz aos empregados (Jo 2,5)“Fazei tudo 

quanto ele vos disser”. Seria a voz de uma representante reconhecida no meio da comuni-

dade? Poderíamos então considerar essa ideia possível dentro de nossas expectativas. 

Outras mulheres importantes dentro do contexto desse livro são as irmãs Marta e Ma-

ria. Cada uma tem um papel diferente e representa um tipo de autoridade dentro do cristia-

nismo. Não temos condições de fazer uma exegese, mas alguns pequenos pontos vão nos 

nortear para demonstrar a força ministerial dessas duas personagens. 

                                                

99 KONINGS, Johan. Evangelho segundo João: Amor e Fidelidade. São Paulo: Loyola, 2005. p.103. 
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Um primeiro ponto é a expressão que é usada para falar do personagem que aparente-

mente parece ser o mais importante no cenário. Lázaro é apresentado pela frase Hn de, tij  

que em uma tradução literal ficaria assim: “Estava alguém”; o pronome indefinido enclítico  

tij  talvez fosse mais bem traduzido “alguém, qualquer um”, que colocaria esse personagem 

em um plano inferior às irmãs.  

Na continuação do texto fica evidente que elas enviam ou mandam mensageiros até Je-

sus. Essa frase mostra a autoridade dessas irmãs e elas ainda mandam dizer que Jesus o amava 

filei/j  - “essa expressão denota um afeto que é relacionado a um nível de amor entre amigos 

ou irmãos”; seria outra frase em que sua forma demonstraria certa inferioridade relacionada a 

Marta, por exemplo, como explicaremos um pouco mais adiante. Vemos a mesma palavra 

sendo usada mais à frente, relacionada novamente ao seu irmão Lázaro, quando Jesus chora, 

que os judeus reforçarão a expressão evfi,lei no verso 36.  

Mas, no verso 5, a forma de amor de Jesus direcionada a Marta é superior, pois Hga,pa é 

a forma de amor incondicional dirigida a ela, seguindo sua irmã e Lázaro respectivamente. 

Esses pontos já nos ajudariam a entender o valor de Marta, mas a frase que é colocada em sua 

boca (Jo 11,27) “eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo” 

enfatiza essa particularidade. “Marta desempenha na comunidade joanina papel semelhante 

ao de Pedro, na comunidade de Mateus (Mt 16,15-19)”.
100

 Da mesma forma, outro fator im-

portante é apresentado no final do capítulo (20,31), em que sua confissão de fé é repetida. 

Quando falamos de Maria a irmã de Marta, percebemos o prestígio de seu ministério 

dentro da comunidade. No início do texto, ela é apresentada como a irmã que ungiu os pés de 

Jesus, fato que marcou a comunidade e que devia ser conhecido de muitos. A frase de Maria é 

idêntica a de Marta, nos faz lembrar a fé paulina (1Co 11,1) “Sede meus imitadores”, em que 

Maria reproduz a ação de Marta. 

No capítulo 12, temos uma cena tão importante que relembra a atitude do mestre na 

ceia. Maria é responsável pela adoração que é atestada por João com seu típico relato exage-

rado e que nessa perspectiva Maria agrada a Jesus, como também enfurece os falsos crentes. 

Confirma-se aqui  (Jo 15,18) “Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, 

me odiou a mim”. O repúdio, que nos sinóticos foi sinalizado pelos fariseus e judeus, aqui é 

associado a Judas, chamado, nessa perícope, de ladrão. 
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1996. p.89. 



99 

Na cruz, temos diversas mulheres, ainda que algumas não possam ser identificadas 

plenamente, sabemos que lá estavam Maria Madalena, as Marias e a mãe de Jesus diante dos 

momentos finais do seu martírio. Aquelas que foram fiéis até o fim juntamente com o discípu-

lo amado. Acreditamos que o ministério dessas mulheres era inconfundível na comunidade, 

pois estar aos pés da cruz, onde os apóstolos não estiveram, dá a essas personagens um prestí-

gio inestimável.  

O discípulo amado e a mãe de Jesus são tão importantes que os dois são agora aparen-

tados por meio de Cristo. Por isso entram na comunidade como autoridades, afinal os dois 

serão agora membros da família de Jesus, a mãe pela ordem natural e o discípulo amado por 

adoção. 

Por fim, temos Maria Madalena, a primeira pessoa a ver a ressurreição; não se pode 

negligenciar esse fato, essa personagem é importantíssima para a história da igreja. Alguns 

fatores nos fazem perceber quão importante é essa mulher na tradição.  Primeiro ela está na 

crucificação, depois ela é a primeira a encontrar o sepulcro vazio e avisa aos discípulos. Em 

seguida, ela vê anjos, algo que nem os discípulos teriam visto, mesmo entrando no sepulcro, 

como o caso de Pedro e o discípulo amado. Seguindo o relato, Jesus fala com ela usando a 

mesma frase dos anjos e, após esse breve diálogo, Jesus a chama pelo nome, e assim é reco-

nhecido como o pastor que chama suas ovelhas (Jo 10,10).  

A frase dita por Jesus originalmente diz para ela não o segurar porque ainda não teria 

ido ao pai e a manda anunciar aos seus irmãos; ela retorna para fazer seu anúncio aos discípu-

los. Em todas essas passagens as mulheres estão destacadas de forma impar. A partir da mãe 

de Jesus até Maria Madalena cada uma delas, citadas acima, teve seu papel motivado pelo 

amor incondicional que sentia pelo mestre. As frases que usaram se tornaram esperança, a-

núncio evangelístico, confissão de fé, sinal de adoração e atitudes que refletiram na comuni-

dade como amor ao mestre acima da própria vida. O que foi presenteado por Jesus com res-

postas afirmativas nos sinais ou anúncios com esperança messiânica. 
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1.2 A Samaritana e as mulheres joaninas  

 

 

O texto da samaritana possui algumas particularidades com as mulheres joaninas, al-

guns traços podem aproximar-se de cada uma delas. Ainda que a construção textual possua 

um formato e textos diferentes, certos traços podem ser identificados. 

O primeiro traço que vemos no evangelho é o anonimato da mãe de Jesus, se ali ela é 

comparada por Konings com Israel, a samaritana também seria comparada a Samaria e to-

dos os povos. Devemos lembrar que até o discípulo amado era anônimo. A questão é saber 

se esse anonimato poderia ser sinal de personagens tão conhecidos na comunidade que o 

redator optou por renunciar seus nomes e dar a eles um sentido simbólico mais relevante, ou 

poderia ser outro motivo?  

É impossível que a comunidade não conheça o nome da mãe de Jesus, por isso dedu-

zimos que os relatos em que ela aparece são símbolos importantes para a fé comunitária. 

Assim como o discípulo amado corresponde a atitudes de fé desse grupo e como persona-

gem histórico, como Brown e Konings acreditam ser. Teriam, então, sua identidade conhe-

cida em seu meio, mas os sinais que os representam fortalecem os textos e os caracterizam 

de uma maneira mais importante, ou seja, esses dois personagens representam a comunidade 

em força e amor diante de Deus e, por isso, João tenta dinamizar a mensagem demonstrando 

a seus leitores que esses personagens são representantes fiéis da ação da comunidade e, por 

isso, esse grupo deve se espelhar na mãe e no discípulo amado. 

Seguindo esse raciocínio, a mulher samaritana poderia ser uma personagem histórica 

reconhecida no meio da comunidade samaritana e do grupo joanino. Mas que da mesma 

forma o símbolo dá à mensagem joanina um poder teológico mais abrangente. “Orígenes, 

em seu comentário ao evangelho de João, chama a mulher samaritana (4,1-42) de apóstola, 

porque ela foi a missionária e mensageira para seus concidadãos (Patrologiae cursus com-

pletus, Series Graeca” [PG] 14,448).
101

 

Sabemos que a hipótese mais difundida é que a narrativa da samaritana não é histórica 

por vários fatores, entre eles a sua similaridade com o cenário padrão matrimonial. Agora 

temos também, por meio do pensamento de Romão, e assim também acreditamos que é pos-
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sível uma tradição anterior que no final do evangelho é recontado e integrado ao texto final 

joanino em virtude de sua importância.
102

 Claro que não é necessário que tudo tenha aconte-

cido exatamente como descrito, mas seria possível. Mas o que realmente importa é o teor 

teológico que o texto representa. 

Queremos agora também apontar uma breve comparação com Marta à grande missio-

nária do evangelho joanino. A samaritana, ao falar com Jesus, recebe a revelação messiâni-

ca, Marta tem a revelação escatológica presente. Em (Jo 12,2) Marta servia dihko,nei  e a 

samaritana se torna missionária que por sua palavra estava testemunhando marture,w , con-

forme (Jo 4,39), portanto, servir à mesa como testemunhar são obras feitas por missionárias 

e diaconisas da igreja.  

Vejamos agora a personagem que em nossa opinião se identifica mais com a samari-

tana. Maria Madalena compõe uma das personagens mais controversas do texto joanino. Ela 

representa uma serva e líder desse período que trouxe, segundo os apócrifos, ciúmes aos 

discípulos e que provavelmente causou alguns problemas dentro da comunidade joanina. 

Vamos aqui apenas fazer algumas comparações. 

João usa a syncrisis que coloca em paralelo dois momentos, como é o caso do cená-

rio joanino de casamento que chamamos de cena padrão conforme já o apresentamos diver-

sas vezes e o paralelo entre a mulher samaritana e Maria Madalena. Nesse formato, como já 

dissemos, João usa algumas cenas parecidas, como a ceia em Betânia e a ceia de Jesus, a 

ressurreição de Lázaro e a ressurreição de Jesus, com implicações parecidas para impor o 

poder do mestre. 

Falando agora dessas duas personagens em questão, temos cenários aparentemente 

diferentes. Onde uma está diante do poço/fonte e a outra no jardim do sepulcro. Mas esses 

dois locais são cenários de casamento. No local onde está a Madalena e Jesus é parecido 

com o relato do cântico dos cânticos, onde há uma cena de noivado. 

João segue criando textos que comparam personagens e os fazem ser eco de uma 

transmissão teológica, o que conhecemos de transtextualidade, ou seja, a mulher samaritana 

e Maria Madalena são idênticas no cenário em que ele pinta entre (Jo 4,29-30 e 4,39 e 4,42) 

e (Jo 20,1-2 e 20,11-18). A conexão está na ideia dos textos que representam essas duas 
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mulheres como missionárias que têm um encontro com Jesus e fazem o seu anúncio para a 

comunidade. Tanto os samaritanos do capitulo 4 quanto os discípulos do capitulo 20 acei-

tam o testemunho, mas ironicamente eles dizem que é pela palavra de Jesus ou por vê-lo e 

ouvi-lo que eles deram crédito. 

Podemos dizer, a partir de tudo que escrevemos até aqui, que a fala da samaritana e 

da Madalena são idênticas, ou seja, elas reconhecem Jesus e o anunciam, os samaritanos 

como os discípulos aceitam seu testemunho e depois o classificam como inferior, pois rece-

beram posteriormente do próprio mestre a revelação messiânica. Diante desses apontamen-

tos, poderíamos dizer que o texto samaritano pode ter sido recontado a partir de vários rela-

tos para autenticar sua veracidade. 

A partir de todas essas hipóteses, teríamos então duas possibilidades, que o texto re-

almente fora escrito em um período posterior, em que o relato oral e sua transmissão teriam 

forte apelo na comunidade e, quando fora escrito, desenvolveu-se por meio de questões pro-

blemáticas que precisavam ser resolvidas. Entre elas, a questão do ministério feminino que 

estava se fortalecendo e era realmente importante dentro da comunidade e as questões da 

autoridade que estava sendo insustentável devido a outros ministérios como o da Madalena, 

por exemplo, em que esse era um aspecto forte.  

Outro motivo seria a divisão do poder de um grupo judaico que não reconhecia os sa-

maritanos e nem os gregos como participantes fiéis dessa comunidade. Por isso o relato jus-

tificaria, a partir da samaritana e sua vocação missionária, a adesão desses grupos. 

Diante disso, essa perícope abrange, em uma única personagem e sua história, uma de-

fesa teológica tríplice. A mulher como pessoa importante em diversos aspectos dentro da 

comunidade. Por ser samaritana e representar seu povo como também escolhidos por Deus, 

como um grupo necessário para a obra e evangelização. E em um último aspecto, acredita-

mos que a valorização e a limitação de seu ministério, conforme apresentamos diversas ve-

zes, não diminuem sua importância, mas a partir de um aspecto dualista, entendemos que 

onde elas - “as mulheres” - anunciam, teriam suas palavras poder secundário diante de Jesus 

como o messias que faz com que os evangelizados permaneçam no grupo. Ainda que sai-

bamos que quaisquer personagens diante de Jesus se tornem inferiores. Mas o relato nos 

parece ser representante desse fator.  
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2 A água e sua importância  

 

Esse é um dos grandes símbolos joaninos, em muitos momentos é difícil entender 

quais os sentidos que a água tem na comunidade. A amplitude de seu sinal às vezes não nos 

ajuda, por meio do texto, chegar a uma conclusão definitiva. E por isso temos alguns pro-

blemas em afirmar algum sentido real. 

Temos, no capítulo em questão, algumas dessas perspectivas, será batismo, será o Es-

pírito ou podemos ver mais um sentido em que relacionaríamos sua virtude para comple-

mentar, por exemplo, o Jesus Sofia, ou poderíamos ter todos esses símbolos em uma única 

perícope e, se assim se confirmar, teríamos então um texto concluído no último estágio dos 

textos joaninos.  

 

2.1 A Virtude da água em João 

 

Como já analisamos, a água é representante tanto da fé judaica quanto da dos samari-

tanos, a partir do que estudamos em (Jo 4). Mas dentro do evangelho de João e da perícope 

da mulher samaritana poderíamos chegar a outros sentidos.  

Quando estudamos o valor simbólico da água, temos, em primeiro lugar, seu sinal 

como batismo; é o que vemos em (Jo 3,3-5) diante de Nicodemos e em (Jo 4) em que esses 

textos são o fio condutor que nos levará ao cenário da crucificação, que, do lado de Jesus, 

vemos verter  dois símbolos: água (Batismo) e sangue (eucaristia), sacramentos fundamen-

tais para a comunidade.  

Ao analisarmos mais profundamente o texto joanino, esse símbolo ganha uma propor-

ção maior ao identificarmos a forma e construção do texto relacionado à água, que em (Jo 

4,11) é a água viva. Seu simbolismo nos faz acreditar também ser sinal do Espírito de Deus, 

conforme (Jo 7,38-39), que também nos remete a (Jo 20), que apresenta Jesus soprando seu 

Espírito nos seus discípulos que serão enviados por Jesus para animar a igreja ao anúncio e 

ao testemunho. Após esses dois símbolos e a partir de nossas pesquisas, surge outro tema 

que seria aqui relevante observar dentro de uma expectativa soteriológica que teremos con-

dições apenas de apontar algumas observações que poderão se tornar posteriormente um 

estudo mais aprimorado. 
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A Sofia, como dissemos anteriormente, na tradição bíblica, é sinal da sabedoria e da 

vida reafirmada a partir de Deus. Para Mercedes Lopes “Jesus é a encarnação de Deus re-

presentado pela Sofia”
103

. Chamou-nos a atenção a ideia que ela apontou a partir do Antigo 

Testamento que a Sofia estaria ligada à vida, (Pr.8,35) “Porque o que me acha, acha a vida e 

alcança favor do SENHOR”.  

A partir do que nos foi apresentado, podemos perceber que em (Jo 4,10) Jesus diz que 

conhecer o dom de Deus e pedir a ele, ou seja, se quiser ter intimidade com Deus e pedir a 

Jesus, ele daria a água viva, no verso 14 ele encerra dizendo que essa fonte de água jorraria 

para a vida eterna. Poderia, então, João apresentar a Sofia como símbolo da ressurreição e a 

vida. Assim é possível que João tenha conectado a vida e a água em uma relação de intimi-

dade conforme uma antiga tradição judaica parece ter feito com a água e a sabedoria. “Exis-

te, ademais, no judaísmo tardio a idéia da água da sabedoria (Jó 28,25s; Pr 

3,20;8,22.24.28s;v20,5)”.
104

 

Dentro dessa perspectiva, vemos que (1Jo 5,8) fala do Espírito, água e o sangue, e 

quem crer nesse testemunho que Deus nos deu, ou seja, seu filho, terá a vida eterna. Tería-

mos, então, alguma referência a Sofia ligada à água? Se assim for, teríamos no texto da sa-

maritana realmente um texto que foi se completando desde a tradição oral até a última fase. 

Em que ajudaria a relacionar a água como apontamento para a sabedoria.
105

 Temos aqui 

mais uma possibilidade interpretativa em João, que poderia colocar a água como um símbo-

lo triplo que só é possível, em nossa opinião, se levarmos em conta que sua comunidade foi 

desenvolvendo sua teologia com o passar dos anos e assim foi transformando sua realidade 

a partir dos problemas e conflitos, além dos contatos exteriores e das dificuldades internas 

que surgiram. 
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2.2 A água e suas vertentes  

 

Analisar o símbolo da água como um único sinal dentro de João não seria viável, con-

forme nosso estudo propôs até aqui. Por tudo que já estudamos, temos pelo menos dois sen-

tidos importantes para a água. O evangelho joanino foi escrito para que sua comunidade 

pudesse encontrar uma resposta para as questões diversas que surgiam em seu grupo, con-

forme eles se deslocavam e se organizavam. Acreditamos que todas essas divergências teo-

lógicas se deram em virtude de encontros culturais que foram sendo absorvidos devido às 

diversas relações que viveram. 

A partir dessas relações, os símbolos cresceram e tiveram papéis importantes nos res-

pectivos períodos de escrita do texto. Entendemos que a água como batismo é a consolida-

ção do sacramento cristão mais primitivo, e mais tarde a representação do Espírito que for-

maliza a manifestação de Deus no homem como agente missionário e parte integrante da 

vida humana, conforme (Jo 7,38-39). A resposta para compreender porque Jesus deixou sua 

comunidade e foi para o pai encontra-se na presença do Espírito em cada crente.  

Apenas a pneumatologia transfere as relações joaninas dentro de um 

sistema geral estruturado; ela oferece a João a possibilidade de pensar junto 

o que é geralmente percebido de forma separada, tanto na visão de mundo 
antiga como moderna: céu e terra, espaço e tempo, história e escatón. De 

modo especial, a comunidade joanina sabe que o envio do paráclito a 

integrou na continuidade da atuação pneumática do Pai no Filho.106 

A relação que Jesus tinha com sua comunidade precisou se distanciar para que o Espí-

rito estivesse em comunhão com sua igreja. Nesse momento, a resposta joanina para seu 

grupo era que o filho teria que ir ao pai para que a comunidade pudesse participar da ação 

redentora de Deus a partir desse grupo por meio do Espírito (Paracleto). Podemos entender, 

então, que a água purifica e confirma a fé da comunidade, além de preencher e fortalecer a 

fé do cristão, e é por meio dela que se adquire a sabedoria e o conhecimento de Deus. O que 

consequentemente levará o crente a ter íntima unidade com Deus por meio de Jesus. 

A partir desses três aspectos, poderíamos interpretar que a água seria o sinal da con-

firmação da fé por meio do batismo. Vindo após a água viva, conforme a frase de Jesus, 

faria jorrar do interior como símbolo da manifestação do Espírito, que agiria na comunidade 

como agente missionário. Por último, teríamos a possibilidade de ver na água o símbolo que 
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nos faz conhecedor de Deus e nos levaria a receber a vida eterna na plenitude do Espírito. E 

a partir do Jesus Sofia se manifestaria o conhecimento e restauração dessa ação pneumato-

lógica por meio da ação da água viva que nos levará a vida eterna como nos é revelado em 

(Jo 4,14). 
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CONCLUSÃO 

 Nossa pesquisa reflete sobre o texto joanino, dentro de uma análise que encontrou 

pontos importantes e algumas questões pertinentes. Como ela era uma comunidade que es-

tava em diversos conflitos, seja dentro de seu grupo ou nas discussões externas, sofria com 

essas tensões. Diante de nossa perícope, temos a evangelização de um grupo que se tornaria 

importante, haja vista que o texto mostra um grande número de convertidos da região de 

Samaria nessa passagem. 

Nos dois principais aspectos discutidos em nosso texto, primeiramente falaremos da 

mulher como objeto de nosso estudo. Percebemos que a linguagem de unidade joanina tenta 

restabelecer a paz no grupo. E a mulher é agente fundamental para esse propósito, conforme 

o texto apresenta. Percebemos que o ministério feminino é bem atuante e, por meio disso, 

acabou causando algum desconforto dentro de questões relacionadas à autoridade. A mulher 

samaritana pode representar uma comunidade que era bem aceita no período em que o gru-

po era mais carismático. Como nos mostra Gass: “Colocam mulheres e escravos, pessoas 

sem poder e que tinham a obrigação de lavar os pés de seus maridos e senhores, como e-

xemplos de autoridade”.
107

 Por isso o tempo se encarregou de mostrar que havia muitas pes-

soas dentro do grupo com certa autoridade e que essa questão revelou-se como fruto da de-

sestabilização da comunidade. Daí então ruísse a unidade do grupo. Não por culpa do minis-
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tério feminino dentro de João, mas as implicações que vinham de fora prejudicavam o grupo 

e os influenciavam de forma negativa.  

Assim, acreditamos que esse atípico dualismo relacionado à mulher entre a autoridade 

x discurso inferior foi imprescindível nessa perícope, ainda que de forma meio “sublimi-

nar”, para restituir o controle e ao mesmo tempo demonstrar o caráter missionário feminino. 

Seria algo como dizer “Esse ministério é importante, faz parte do nosso grupo, mas não é 

autoridade maior”.  

Vemos então que a mulher samaritana representa os grupos não judaicos convertidos 

que são relevantes, sejam eles samaritanos e até mesmo gregos. É o que constatamos pela 

declaração final desses grupos. Assim também as mulheres que, sem dúvida, eram agentes 

missionárias e provavelmente ajudaram a estabelecer alguma obra, mesmo que por um bre-

ve período, conforme nos deixa transparecer os versos 30 a 38 e outros textos relacionados 

às mulheres. De tudo que vimos até aqui, consideramos que a mulher tinha força missioná-

ria, mas não se autenticou como voz dentro grupo. Sua ação era ativa, mas monitorada, se 

limitando a autoridade de outros grupos e que, no final, seria autenticada pela escola petri-

na. 

Por último, vemos no símbolo da água o caráter teológico de João. É um grupo que 

reconhece os símbolos e convive com eles de forma plena. Por isso os símbolos tornam-se o 

caráter identitário da comunidade, ou seja, eles são vivos e, na leitura dos textos, os grupos 

se identificam com eles.  

Entendemos que no evangelho a água cresce em seu sentido e a comunidade da mes-

ma forma vai adquirindo entendimento pleno dessa manifestação. Por isso, quando a água 

passa do símbolo primário de batismo ou sinal de sacramento e acrescenta nela a manifesta-

ção do Espírito de Deus, como já dissemos, torna-se também agente missionário que impul-

siona a comunidade a agir em favor do reino. Vemos a qualidade desse símbolo e o cresci-

mento espiritual que esse grupo procura adquirir conforme vão se intensificando as diver-

gências.  Esses símbolos formaram o caráter espiritual desse grupo, mesmo que no final 

percebamos que a unidade não se consolidou a partir daquilo que entendemos na primeira 

carta de João.  

Os símbolos organizaram e reestruturaram a fé joanina que, por estar ao redor de mui-

tas culturas, poderiam se perder, mas esses sinais fortaleceram o grupo. Quem participava 

da comunidade reconhecia a sua qualidade, ainda que para os de fora alguns pudessem con-

fundir com as culturas exteriores, que também faziam usos de muitos signos parecidos. Pos-
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sivelmente João tenha adaptado para seu grupo alguns símbolos externos para autenticar a 

doutrina cristã e de alguma forma potencializar a autoridade de Cristo sobre todas as cultu-

ras. 
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