
“Jesus e a Samaritana” (Jo 4,1-30) 

FASE 1:  INTRODUÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO 

ACOLHIDA E INTRODUÇÃO A MÉTODO E REGRAS 

- O facilitador acolhe o grupo, apresenta brevemente o método e as regras do encontro 

MOMENTO DE ESPIRITUALIDADE PESSOAL 

- O catequista facilitador convida a viver um momento espiritual pessoal, entrando em relação interior com a presença de Deus. 
Mesmo quem não tem experiência de Espírito Santo e de Deus, tem consciência da própria parte espiritual que busca algo a 
mais. Em um momento de silêncio, deixando-se ajudar, se quiser, pelo símbolo de uma chama, convida a entrar neste encontro 
interior. 

- Pode concluir este momento com uma oração espontânea. 

APRESENTAÇÃO PESSOAL E QUADRO DE GRUPO 

- Apresentação simbólica: No sentido da roda, cada um se apresenta, dizendo o nome se for o primeiro encontro, mas também 
dizendo uma imagem, metáfora ou cor que represente a si mesmo no início deste encontro. Se alguém se apresentar com uma 
ideia, o facilitador pede para transformar isso em uma imagem visual.  

- Depois que todos se apresentaram: “Agora peço para você fechar os olhos e imaginar, diante de você, uma grande pintura onde 
aos poucos vão tomando forma os objetos, os símbolos que cada um colocou...” (o facilitador retoma, um por um, os símbolos 
falados, ajudando os participantes a criar este quadro de grupo. O facilitador ajuda a visualizar o que, ele mesmo, constrói na sua 
imaginação). 

- Vivenciar a imagem de grupo: “Agora peço para vocês, permanecendo de olhos fechados, darem um título a esta imagem que 
vocês vêem...” (deixar expressar)...  “E agora expresse, em voz alta, qual emoção esta imagem transmite...” (deixar expressar)...   

- Conclusão: “Podemos abrir os olhos... este é o nosso grupo, hoje, o grupo que começa viver este encontro, esta formação...” 

FOTOLINGUAGEM COM PRIMEIRA ASSOCIAÇÃO 

- Colocam-se no centro imagens diferentes: “Agora vou colocar no nosso meio algumas imagens... São imagens diversas: rostos, 
relações, paisagens, imagens da natureza, paisagens...” (neste momento, você deve ir mencionando as imagens que vão sendo 
espalhadas no centro). 

- Depois que todas as fotos são colocadas: “Agora peço para vocês levantarem e caminharem, em sentido ante-horário, ao redor 
destas fotos...” 

- Quando começam a caminhar: “... e enquanto olha estas fotos, peço-lhe para procurar uma imagem que fala dos seus desejos 
mais profundos. Peço para não pensar antes e depois procurar, mas se deixar atrair por uma imagem que lhe aquece o 
coração... por encontrar nela alguma inspiração profunda.... Não é para escolher a foto da qual gosta, mas aquela que lhe diz 
algo sobre este assunto. Não pegamos ainda mas só escolhemos”. 

- Depois que todos viram pelos menos uma vez todas as imagens: “Agora, sabendo que uma mesma imagem pode ser escolhida 
por mais participantes, peço-lhe para pegar a foto que escolheu e ir sentar. Se alguém pegar a foto que escolheu, vai sentar 
também você e depois a foto lhe será passada”.   

- Depois que todos sentaram: “Agora cada um, mostrando a foto, partilhará o que aquela imagem fala dos seus desejos mais 
profundos. Mas faremos assim: começo eu e apresento a alguém de vocês, que por sua vez apresentará a outro do grupo, e 
assim por diante”. (O facilitador começa; o último a falar apresentará ao facilitador. Neste momento o facilitador poderá intervir 
para garantir que cada um indique o participante a quem irá falar, e na partilha permaneça falando quanto foi pedido no começo. 
Não é para descrever a foto mas para dizer o que a foto fala dos meus desejos mais profundos). 

- Depois que todos partilharam: “Obrigado por esta partilha, que nos ajuda a entrar no nosso tema, que hoje é tomar consciência 
dos nossos desejos mais profundos. 

EXPRESSÃO DOS DESEJOS 

- Ficando com a foto na mão: “Agora peço para vocês fecharem os olhos... revejam, com sua imaginação esta imagem que 
escolheu, repensem na partilha dos outros... peço-lhe para escutar seu coração, e encontrar, dentro de você, uma necessidade... 
Do que você precisa para realizar este desejo que está no fundo do seu coração? E tente fazer síntese desta sua necessidade 
com um palavra... que  pode expressar em voz alta” Frase-convite: “Para realizar este desejo preciso de...?” (Deixar que muitos 
se expressem). 

- Para concluir: “Agora podemos abrir os olhos e guardamos as fotos. Vamos acolher uma história, contada na Palavra de Deus,  
que pode, hoje, nos dar uma luz”. 



FASE 2:  ENCONTRO COM A PALAVRA 

Visualização guiada da cidade de Samaria 

- “E para começar, peço para vocês fecharem os olhos, e de imaginarem, na sua frente, uma paisagem montanhosa... erva... 
terra... pedras... Nesta paisagem encontra-se uma cidade... com estradas de barro... casas pequenas, baixinhas...  como telhado, 
há um terraço... É uma cidade chamada Samaria, e estamos a 2000 anos atrás. Não há luz, não há água, não há todos o que 
hoje estamos acostumados a ter numa cidade”.  

- “Entre, com seu olhar, em uma destas casas... É quase meio-dia, é a hora mais quente do dia... Há ali uma mulher... Você, com 
seus olhos, vê que ela pega uma ânfora vazia na mão e se aproxima da porta para sair...”. 

Todos se tornam a mesma personagem com a imaginação: a Samaritana 

- “Peço para vocês, quando eu contar até três, imaginarem ser esta mulher, que está saindo de casa com a ânfora para ir pegar 
água no poço... 1,2,3” 

- O facilitador guia a imaginação: “Você abre a porta, precisa sair. Precisa encher esta ânfora, sua casa precisa de água... Mas faz 
muito calor. Outra vez, uma pergunta no seu coração: porque tenho que continuar me escondendo? Porque esta vida tão difícil? 
Sim, porque você escolheu sair na hora mais quente do dia, debaixo deste sol quente, para não encontrar ninguém...”. 

- “Olhe ao seu redor. De verdade, não há ninguém. A estrada está livre... Você não quer encontrar ninguém, porque os outros 
poderiam julgá-la, criticá-la, condená-la por sua vida, por sua história afetiva bem difícil... 5 maridos... e agora convive com o 
sexto...”. 

- “Debaixo deste sol quente, segurando sua ânfora, caminha neste deserto... Deserto fora de você, deserto dentro de você... Uma 
inquietação, dúvidas, dores que saem da cabeça e do coração por ter que enfrentar esta vida escondida... da qual, talvez, não 
encontre o sentido...”. 

- “Até que chega lá, na sua meta... no poço... Aquele poço tão importante para seu povo... a fonte de água Mas... sua inquietação 
aumenta! em ver que lá, mesmo lá no poço, há um homem... Você está abalada... Porque enfrentou aquele calorão... e não 
serviu de nada. Só espera que este homem a deixe em paz...”.  

- “Então você se aproxima e... sorte! Reconhece que é um judeu! Você pensa que a deixará em paz, pois os judeus não falam com 
os samaritanos, pois há divisão entre eles... E você chega até o poço...”. 

- “Peço para você, agora, quando eu contar três, para sair deste papel e voltar a ser você mesmo, aqui, nesta sala, abrindo os 
olhos. 1,2,3. 

Pergunta introspectiva: os meus escondimentos... 

- “Aconteceu, na sua vida, de perceber estes sentimentos dentro de você? De se sentir julgado, criticado... de querer se esconder 
dos outros...? De ter algo do qual sentia vergonha... e não queria falar sobre isso?” 

Esquematização da cena 

- “Mas a samaritana está obrigada a este encontro... 

- Então vamos colocar, aqui na frente, esta cena: 

-  há Jesus (pano vermelho), que parece com um qualquer homem judeu 

- há um poço contendo uma água, natural (pano cinza e no meio um pano azul escuro, ao lado de Jesus) 

-  há a mulher Samaritana (pano cor de rosa, na frente de Jesus) 

- e há uma ânfora (vazia) (pano marrom vazio no meio, na frente do poço)”. 

Entrar nos olhos de Jesus 

- “Agora peço a vocês que se coloquem em um lugar especial desta cena: nos olhos de Jesus... Como ele olha esta mulher...? 
Jesus vê uma mulher, marginalizada, com vazios interiores... mas ele conhece tudo, a conhece em verdade, e seus olhos vêem, 
além das aparências, o projeto de Deus sobre esta mulher, sobre a criatura dEle... criada para a plenitude, uma pérola preciosa... 
E Jesus sente uma necessidade, forte, uma sede no seu coração... Sede de ver o projeto de Deus realizado nela... Sede de vê-la 
feliz... Sede de vê-la assim como ela é, diante de Deus... Amada... E Jesus, com esta sede, começa um diálogo, com estas 
palavras: Dá-me de beber.” 

Representação simbólica dos condicionamentos 

- “Entramos neste diálogo que nasce, neste encontro... aos poucos, Jesus ajuda a samaritana a tomar consciência da sua história 
pessoal, do passado que condiciona seu presente... (enquanto apresenta a situação, liga os panos a ela com um nó) 

- A discriminação social  (pano cinza escuro): A Samaritana, maravilhada pela iniciativa de diálogo de Jesus, pergunta: ‘Como é 
que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?’ De fato, os judeus não se relacionam com os 
samaritanos. O diálogo parte da consciência de uma discriminação social, de uma desigualdade... percebida ainda mais forte 
pelo fato de ser mulher. 



- O fracasso pessoal (pano vinho)... Jesus pede para ela chamar seu marido, mas ela responde que não há marido. ‘Disseste 
bem que não tens marido. De fato, tiveste cinco maridos, e o que tens agora não é teu marido’... Aquele assunto em que ela 
não queria entrar, pelo qual se escondia... que revela a sede de afeto, de amor que caracterizou sua vida, mas que ainda não 
foi saciada... 

- A dúvida espiritual (pano verde escuro): No diálogo, a mulher entra no discurso espiritual que divide os dois povos, que está 
no jeito de adorar Deus: ‘Os nossos pais adoraram sobre esta montanha, mas vós dizeis que em Jerusalém está o lugar em 
que se deve adorar’: onde está o verdadeiro Deus? Onde posso encontrar Deus? 

- Um passado que pesa, que condiciona esta mulher... que a faz se sentir pesada...  (o facilitador faz ‘caminhar’ a mulher 
mostrando como estes pesos tornam sua caminhada difícil)... A Samaritana é uma mulher não livre...”. 

Os condicionamentos pessoais 

- O facilitador coloca no meio os  panos (ou outro material idôneo) no número dos participantes “Quais são as coisas que, também 
a mim, na minha vida, pesam, impedem o caminho, me condicionam? Peço para vocês pegarem um destes panos, que 
representa hoje, para cada um de nós, o nosso peso... e caminharem nesta sala...”. 

- “Enquanto tem na mão este pano, convido você a dar um nome a seu peso... e, uma vez que o reconhece, pode ligá-lo a seu 
tornozelo, e continuar a caminhar...”. 

- “Enquanto caminho, percebo o peso desta situação na minha vida... o que estou sentindo neste momento? Como me sinto?” 
Frase-convite: “Tomando consciência deste peso, me sinto...?”  

Guia à ação em direta da Palavra: o olhar de Jesus sobre nós 

- “Agora peço para vocês se colocarem ao redor deste poço, ao redor de Jesus; pode sentar no chão ou deitar e fechar os olhos...” 

- “Convido você a imaginar agora, neste momento, este olhar de Jesus sobre você... Como ele o olha com este peso? O que ele 
deseja para você? Ele o olha como olhou para a Samaritana. Ele vê em você a pérola preciosa... a criatura amada... você é 
amado, amada por Ele. Ele tem sede de vê-lo, vê-la realizado, feliz... Ele deseja o melhor para você...”. 

- “Como você se sente debaixo deste olhar de Jesus? Expresse com uma palavra...” (Deixar que muitos se expressem). 

Representação simbólica da água que alcança a Samaritana 

- “Podemos abrir os olhos e, com esta consciência, podemos continuar a olhar o que acontece neste encontro... Porque, no 
mesmo tempo, Jesus também revela, aos poucos, que há algo atrás dele, dentro dele...  Ele ‘carrega’ em si o projeto do Pai 
(pano azul), e que representa o futuro da humanidade, aquilo que espera à humanidade (algumas partes de TNT azul) :     

- A água viva, que é plenitude de vida...  Esta água, aos poucos, a alcança...  

- Quebrando com o prejuízo, pois ele, judeu, homem, por primeiro procura o encontro com ela... (livrar do primeiro pano); 

- Quebrando com sua indignidade pelo ter 6 homens na sua vida... lendo no coração dela a sede de amor, verdadeiro... 
Desejando conversar com ela sobre isso que ela escondia... fazendo com que ela fique livre da vergonha... (livrar do segundo 
pano);  

- Quebrando sua dúvida espiritual, mostrando que a presença de Deus não está mais condicionada ao Templo, mas se faz 
presente nEle e é alcançável por cada um... ‘Vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em 
espírito e verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura’ (livrar do terceiro pano)...   

Partilha da experiência de libertação e símbolo vivenciado 

- “Jesus, aquele Jesus que você deseja conhecer, neste caminho de catequese, é este homem. Um Jesus que quer livrá-lo dos 
pesos, fazendo resplandecer a pérola preciosa que você é... quer fazê-lo pessoa livre...”. 

- “Peço para você, neste momento, de se aproximar da pessoa que está ao seu lado, e partilhar com ela a experiência que já fez 
deste Jesus,  se ele já se fez encontrar por você e lhe fez viver uma experiência de liberdade... Quem é, para você,  Jesus...” 
(Deixar alguns minutos para a partilha). 

- “Agora que partilharam, peço para cada um de vocês de se tornar instrumento de Jesus para o irmão, a irmã, neste momento... 
Cada um pode livrar o outro do ‘peso’, e enquanto faz este gesto, pode dizer algo para o outro, dar uma mensagem, pensando no 
que diria Jesus para ele neste momento. Depois dobrem os panos, que voltam a ser panos normais, levando-o aqui” (Deixar que 
todos vivam o gesto).  

- Quando já uma parte do grupo foi libertada: “Podemos expressar com uma palavra o que sentimos neste momento?” Frase-
convite: “Libertado por Jesus me sinto...” (deixar que vários se expressem). 

Imaginação facilitada 

- “Agora peço para você encontrar uma posição confortável... sentado ou deitado no chão... feche os olhos...”. 

- (respiração) “Peço para você respirar lentamente... perceba o ar que entra, símbolo da vida, de Deus que entra em você 
querendo lhe doar vida nova... expirando, jogue fora o negativo, o que lhe impede, na sua vida, de ser verdadeiramente livre...”. 

- (percepção do centro) “Enquanto expira, tente descer sempre mais no profundo de si mesmo... lá, no seu coração, lá onde está o 



seu centro, onde você é você mesmo, sem condicionamentos, livre... na parte mais espiritual em você... Neste lugar, que é seu 
centro, repense no que vivenciou. Repense no olhar de Jesus sobre você, e como o irmão, a irmã, se tornou instrumento dEle 
para libertá-lo... Jesus quer libertá-lo, libertá-la, de verdade...”. 

- (surgimento da imagem) “E meditando sobre isso, deixe que uma imagem saia do seu coração, uma imagem da presença 
libertadora de Jesus na sua vida... Pode ser uma imagem simbólica, um fato que viveu ou mesmo um desejo para o futuro... ou 
uma paisagem... Não julgue a imagem... não a interprete... aguarde ela emergir do seu coração... pode ser que mais imagens 
saiam, perceba aquela que o atrai mais, que o emociona mais... E perceba, então, a emoção que lhe dá... e depois abra os 
olhos...”. 

Quando todos abrirem os olhos, o facilitador pede para que voltem sentar nos seus lugares. Seguindo a roda, cada um, livremente, 
partilha a imagem e a emoção experimentada em recebê-la. 

Representação simbólica da Samaritana enchida de água 

- “Voltamos, agora, a olhar para o nosso poço... A Samaritana não só é libertada dos seus pesos mas, aos poucos, esta água que 
a alcança (colocar partes de água – tnt – entre Jesus e a Samaritana) cumpre nela o que está no projeto do Pai...: que é tornar 
esta humanidade uma fonte... ‘a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna’ Na Samaritana 
nasceu um pedido:  ‘Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede’... Deus quer que esta água se derrame sobre 
esta mulher e sobre toda a humanidade...” 

- “Neste diálogo, pacientemente, acontece esta troca, esta transmissão... não de uma ideia, mas de uma experiência: ‘Sou eu que 
te falo!’ Sou eu que sou resposta para sua vida, para uma vida em plenitude!” 

- “E ela, livre de tudo, com nova consciência, com nova vida, preenchida desta água, deixa lá a ânfora e vai ao encontro do povo... 
deixando seu passado, seus vazios, mas cheia desta água (colocar muita água - pedaços de  TNT em cima dela) e não tem mais 
medo de encontrar os outros...”. 

Interpretação da Samaritana pelo facilitador 

- O facilitador entra no papel da Samaritana, fazendo inversão de papel com ela, e corre no meio do povo (dos participantes) 
falando de Jesus e ‘espalhando’ a água a cada um, dando um pedaço de TNT, dizendo “Vinde ver um homem que me disse tudo 
o que eu fiz. Não será ele o Cristo?” 

- Depois sai do papel da Samaritana e deixa o pano no meio deles, longe do poço. 

Pergunta interior: a gota... 

Muitos samaritanos daquela cidade acreditaram em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: “Ele me disse tudo 
o que eu fiz”. 

- “Esta água alcançou você... a Samaritana se tornou fonte, pois foi preenchida pelo amor de Deus. Na sua simplicidade, transmitiu 
a água... Quem foi, na sua vida, que mesmo na simplicidade, mas com seu testemunho, lhe fez saborear a água verdadeira, a 
vida, e lhe fez escolher ir ao encontro de Jesus para conhecê-lo mais? Lembramos, com gratidão, quem foi para cada um de nós 
instrumento disso”. 

FASE 3: ORAÇÃO CONCLUSIVA 

Ambiente  

- “Peço para vocês pegarem na mão este símbolo, da água...”  

Os samaritanos foram a ele e pediram que permanecesse com eles; e ele permaneceu lá dois dias. Muitos outros ainda creram por 
causa da palavra dele, e até disseram à mulher: “Já não é por causa daquilo que contaste que cremos, pois nós mesmos ouvimos e 
sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo”. 

- “Os Samaritanos, tendo experimentado uma gota desta água, foram até Jesus, e o encontram, e descobrem e fazem experiência 
de que Ele é o Salvador do mundo...”. 

O facilitador tira todos os panos deixando apenas o pano de Jesus, com uma imagem dEle (pode ser também uma cruz) e a vela 
acesa, o pano azul da água viva aberto a partir de Jesus em direção ao povo, com uma bacia de água no final... 

- “Convido vocês, neste momento, a viver um gesto... se aproximem a Jesus... entreguem para ele esta gota, para receber a água 
viva... Toque, viva um gesto tocando este símbolo da água que desce direto da fonte dEle... imergindo suas mãos na água viva... 
dizendo para Ele, se quiser, uma palavra, uma oração...”. 

Deixar um tempo para viver isso. 

Concluir com o Pai nosso. Antes de apagar a vela, pedir para expressar uma palavra síntese do que leva para casa do encontro. 
Se tiver tempo, pode-se fazer uma partilha do que foi vivido no encontro. 

 


