
REZA A JESUS
Jesus, como a samaritana 
do Evangelho peço-Te 
também eu: dá-me a água 
vida que traz de novo a 
alegria e a esperança. 
Eu quero estar mais próximo 
de Ti. Eu quero ser feliz, 
mas às vezes parece difícil. 
Dá-me a alegria, Jesus. 
Dá-me o teu perdão e o amor 
de Deus Pai.

Pai Nosso...

3.º Domingo da Quaresma

Vive na graça 
e na alegria 
de Deus

Pelo Batismo, 
és mergulhado na torrente do amor divino.

Jesus dá-nos Deus.

ESCUTA JESUS (João 4, 5-42) 
Cristo como água que sacia a sede da humanidade.

5 Chega, pois, a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, 
perto do terreno que Jacó tinha dado a José, seu filho. Ficava 
ali o poço de Jacó. 6 Então Jesus, cansado da caminhada, 
sentou-se, assim, na borda do poço. Era por volta da hora 
sexta [meio-dia]. 7 Chega uma mulher samaritana para tirar 
água. Diz-lhe Jesus: “Dá-me de beber”. 8 Os discípulos dele 
tinham ido à cidade para comprar alimentos. 9 Diz-lhe então 
a mulher samaritana: “Como é que tu, sendo judeu, pedes de 
beber a mim, sendo eu samaritana?”. É que os judeus não 
querem ter nada com os samaritanos. 10 Jesus respondeu e 
disse-lhe: “Se conhecesses o dom de Deus e quem é que te 
diz ‘dá-me de beber’, tu é que lhe pedirias a ele. E ele te daria 
água viva”. 11 Diz-lhe a mulher: “Senhor, não tens sequer um 
balde e o poço é fundo. 12 De onde obténs, então, a água viva? 
Não és mais do que o nosso patriarca Jacó, não? Ele que nos 
deu esse poço de onde beberam ele, os seus filhos e os seus 
rebanhos”. 13 Jesus respondeu e disse-lhe: “Todo aquele que 
bebe dessa água terá sede de novo. 14 Mas quem beber da 
água que eu lhe darei, jamais terá sede até a eternidade. A 
água, que lhe darei, nele se tornará fonte de água gorgole-
jante para a vida eterna”. 25 Diz-lhe a mulher: “Sei que vem o 
Messias, que é chamado Cristo. Quando ele vier, nos comuni-
cará todas as coisas”. 26 Diz-lhe Jesus: “Sou eu, que estou con-
versando contigo”.

PALAVRAS EM DESTAQUE…

Samaritana:  Uma mulher que habita na Samaria. Frequen-
temente, os samaritanos eram desprezados pelos judeus.

Sede: Jesus tem sede e pediu à mulher para lhe dar água. 
Poderá assim matar a sede. Mas algumas horas depois terá 
sede como nós.

Água que eu lhe darei: Jesus fala de uma outra água, em 
sentido figurado. Esta água que nos dá tem três característi-
cas: suprime toda a sede; torna-se numa fonte em nós; jorra 
para a vida eterna.

Vida eterna: É a vida em amor com Deus, vivida já hoje, e que 
permanece para sempre, nunca acaba.
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PRESTA ATENÇÃO!
Jesus vem para nos dar a conhecer o coração de Deus. 
Sabias que no coração de Deus só há amor? Deus não 
sabe odiar; sabe somente amar e Jesus mostra-o com 
a sua vida. Estando com Jesus, aprenderás a amar.

MUITO IMPORTANTE!
• Beber para viver:
• A água que Jesus nos dá são as suas palavras e as suas atitu-

des, é o seu Evangelho: é Ele próprio!
• Beber dessa água é escutar e interessar-se por Jesus Cristo, é 

pôr em prática o que Ele disse e fez, é receber o seu amor, é 
anunciá-lo ao mundo como quem oferece água fresca a quem tem 
sede.

• A vida de Deus, o seu amor, a sua alegria, jorram em mim como 
uma nascente de água, desde o nosso Batismo.
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REALIZA…
• Prepara a tua renúncia quaresmal.
• Ordena sequencialmente as imagens relativas ao encon-

tro e diálogo de Jesus com a Samaritana..

Conhecemos o coração de Deus graças a Jesus. Jesus 
dá-nos o mais belo presente do mundo: dá-nos Deus e 
oferece-nos a Deus. Jesus veio para trazer-nos Deus e 
nos levar a Deus. Encontrando Jesus, seguindo-O, nós 
acolhemos Deus na nossa vida; acolhemos a verdadeira 
alegria.

Jesus fala de dar água viva.
Nunca ouvi falar dessa água!
O que é?
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