
3º DOMINGO DA QUARESMA 

A Quaresma é um novo começo, uma estrada que leva a um destino seguro; a Páscoa da 

Ressurreição, a vitória de Cristo sobre a morte! Aproveitemos esse tempo privilegiado, 

para mergulhar a nossa vida espiritual na Palavra de Deus, ouvindo-a e meditando-a com 

maior assiduidade, além de nos santificarmos através dos meios que a igreja nos propõe: 

a caridade, o jejum, a oração, a esmola... O Papa Francisco nos faz um convite: 

Voltemos a Deus com todo o nosso coração, somos’ “chamados para amar a Deus”. 

O Evangelho deste domingo (Jo 4, 5-15) oferece-nos a passagem da samaritana, onde 

Jesus se apresenta como água viva. Quando ele pede para a samaritana: “Dá-me de 

beber!” Ele está pedindo nosso amor, Ele tem sede do nosso amor, pede-nos que O 

amemos. Primeiro Ele sente sede do nosso amor, mas logo em seguida, revela que Ele 

próprio quer nos dar de beber, dizendo que Ele é água viva.  

Aqui podemos fazer um paralelo muito próximo com o que vai acontecer na cruz, no 

Evangelho de São João, Jesus disse: “Tenho sede” (Jo 19, 28). Nesse momento Jesus 

está fazendo exatamente a mesma coisa que ele faz aqui na beira do poço, dizendo que 

tem sede. Quando é golpeado pelo soldado em seu lado direito com uma lança, 

imediatamente jorram sangue e água (Jo 19,34). Primeiro Jesus pede a água, dizendo que  

tem sede; em seguida nos dá água que brota do seu peito e assim mais uma vez revela-se 

como a fonte de água viva que jorra para a vida eterna. 

 

Levando isso para nossa vida: Somos chamados amar a Deus. Ele tem sede do nosso 

amor: seja à beira do poço, onde acontece o matrimônio místico entre Cristo e a alma 

esposa; seja no madeiro da Cruz, onde Ele manifesta seu amor infinito por nós e nos 

pede que o amemos. Deus tem sede de nós. E para isto  rebaixa-se a ponto de necessitar 

do nosso amor. Não que ele precise, mas é o que nós mais precisamos. Em seu amor, é 

Ele mesmo quem quer dar-se a nós assim como o fez na madeiro da Santa Cruz. 

Ele quer dar o seu amor, quer que bebamos dessa água viva, mas para tanto nós temos 

que pedir pra ele, assim como o fez a samaritana: “Senhor, dá-me dessa água, para que 

eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la”. Peçamos a graça de 

progredir no nosso amor a Ele, de abandonar os falsos ídolos, e de parar de cavar 

“cisternas rachadas”, abraçando livre e corajosamente a Cruz que Deus nos permite. A 

Cruz de Cristo é o fogo ardente que purifica nosso coração de todos os sofrimentos que o 

afligem. Cruz nunca poderá ser fatalidade, porque, acima de tudo, ela é consequência do 

amor livre de Cristo. A única cruz que redime é a Cruz de Cristo. 

Roguemos a nossa Mãe Três Vezes Admirável de Schoenstatt, para que perseveremos 

no combate até o momento em que Deus nos dê água viva de seu poço (coração). Amém 
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