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CATEQUESE EM FAMÍLIA 

A Palavra de Deus ensina-nos que… 
 

 Jesus vai ao encontro das pessoas, não 
fica à espera.  

 Aquele encontro de “coração aberto” 
aponta novos horizontes à Samaritana. 

 Jesus anuncia a salvação como “dom de 
Deus”. Começamos a salvar-nos quando nos encon-
tramos com Jesus na água do batismo. 

 Só em Jesus se sacia a nossa sede de Deus. 
 

A Palavra de Deus convida-nos a rezar… 
 

Senhor Jesus, que te aproximaste da Samaritana e lhe 
ensinaste qual era a Água Viva, 
aproxima-te hoje de nós e dá-nos a beber dessa Água. 
Sabemos que só Tu podes acalmar a nossa sede. 
Senhor Jesus, vem a nosso encontro. 
Sabemos que, muitas vezes, buscamos outras águas 
para saciar a nossa sede. 
Senhor Jesus, Tu és a Fonte da Vida. Ámen. 

5 [Jesus] Chegou, pois, a uma 
cidade da Samaria, chamada 
Sicar (…) Ficava ali o poço de 
Jacob. 6Então Jesus, cansado 

da caminhada, sentou-se, sem 
mais, na borda do poço. Era 

por volta do meio-dia. 
7Entretanto, chegou certa 

mulher samaritana para tirar 
água. Disse-lhe Jesus: «Dá-me de beber.» 

9Disse-lhe então a samaritana: «Como é que Tu, sendo 
judeu, me pedes de beber a mim que sou samaritana?» É 

que os judeus não se dão bem com os samarita-
nos. 10Respondeu-lhe Jesus: «Se conhecesses o dom que 

Deus tem para dar e quem é que te diz: ‘dá-me de beber’, 
tu é que lhe pedirias, e Ele havia de dar-te água viva!» 

3º Domingo da Quaresma Ler Jo 4, 5-42 
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Jesus encontra-se com a Samaritana  
Jesus é a Fonte de Água Viva! 

 

1. VER: A água, um bem escasso. 
A água, um bem escasso no mundo, tantas vezes desper-
diçado por uns e tão raro para outros. 
 Sabes que a água é um problema no mundo? 
 Lê o que diz o Papa Francisco na Laudato Si 27-31 
  

2. JULGAR: Jesus, o poço de água viva 
Jesus fala com a Samaritana e promete-lhe uma água viva 
capaz de saciar a sede de felicidade. Neste encontro, Je-
sus vai contra as normas e os preceitos sociais e religio-
sos. É um encontro que revela Jesus como fonte de água 
viva, fonte de felicidade que sacia a nossa sede de amor, 
de paz e de vida. E a Samaritana vai anunciar alegremen-
te aos seus amigos que encontrou essa Fonte de Vida. 
 O que é que Jesus nos quer dar? 
 Sentes Jesus como uma fonte de vida? 
  

3. AGIR: Jesus, dá-me de beber! 
 

Pensa nos “poços” onde vais beber a fé: pessoas, oração, 
eucaristia, reconciliação, Igreja, catequese… 
 Como podes aproveitar essas ocasiões para te sacia-
 res de Jesus e da sua “água viva”?  
 Não desperdices água… tão-pouco a “água viva”. 

Atividade… A partir do Evangelho 
 
5. Região onde ficava a 
cidade de Sicar. 
 

3. O que pede Jesus à 
mulher. 
 

8. O que promete Jesus à 
mulher. 

7. O que fez a mulher quan-
do soube quem era Jesus. 
 
 
1. Atitude dos samaritanos 
quando conheceram Jesus 

4. Os discípulos 
deixaram Jesus e 
foram … 
 
 
2. Sou batizado, por 
isso sou chamado 
à ... 

6. A mulher esperava 
sua vinda 
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