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João 4:7 
“Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber” 

 
O perdão tem um poder arrebatador na alma humana. Primeiro porque ele nos livra da escravidão 
paralisante da culpa, e ela é o câncer da alma. Depois porque o perdão nos impulsiona para duas 
ações distintas: A gratidão e a retribuição. É por isto que as cenas produzidas pelo perdão tanto na 
Bíblia como na vida, estão entre as mais belas da existência humana.   
 
Quando a mulher Samaritana se encontrou com Jesus à beira de um poço, carregava uma dor 
profunda na sua alma. Perceba que ela tem uma história insólita de pecados, mas não gosta e nem 
quer falar sobre isto. Aquele perdão foi muito especial, porque Jesus vai cercando aquela mulher 
pela periferia da sua alma. Ele está sozinho, os discípulos haviam ido até a cidade comprar comida. 
Foi tudo muito providencial, já que se ele estivesse em companhia dos discípulos qualquer 
abordagem iria constranger aquela mulher. Até o mais inveterado dos pecadores sente dificuldade 
com a exposição da sua culpa.  
 
Ele não vai direto ao ponto, pede primeiro para ser servido pela mulher. Aqui já começava o 
processo de cura, porque todo aquele que peca sente-se impróprio ao serviço cristão. Este foi o 
sentimento de Pedro depois da tríplice negação. Depois do seu pecado enxergou-se tão imperfeito, 
que imaginou que não servisse mais para ser pastor do rebanho de Cristo. Voltou a pescar, e ainda 
levou consigo outros. Era um líder nato, tinha poder de influência.  
 
Quando a samaritana percebeu que podia servi-lo foi logo questionando. Jesus se apropriou 
daquele sentimento para penetrar educada e sutilmente no seu coração. Até que chegou a pedir 
que trouxesse o seu marido. Aqui há uma boa dose de revelação, pois sabia que aquela mulher 
tinha um relacionamento proibido. Mas perceba, ele não a condena por isto. Nós temos uma 
tendência nata para colocar o pecador no inferno antes que ele seja inaugurado. Jesus não, ele 
mostra o caminho para o céu.  
 
Quando a mulher fez sua silenciosa confissão, ele a amou nas suas fraquezas. Este é outro aspecto 
incrível daquele encontro. Os homens amam e ovacionam os fortes, os certos, mas exclui e 
condena os fracos. Jesus tem poder para transformar fracos em fortes, e lógico que isto nos faz 
glorificá-lo. Só ele poder para tal. Em 2 Co 4:7 o apóstolo Paulo conta a razão disto: “Cristo escolhe 
colocar o seu tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder provém de Deus e não de 
nós mesmos.” 
 
O lado mais belo deste encontro reside na capacitação. Sem o efeito da culpa, aquela mulher parte 
para sua cidade, agora de cabeça erguida. Vai chamar todo o povo samaritano para vir conhecer o 
Cristo. Isto só foi possível por causa de dois poderes humanos: O da gratidão e o da retribuição. Ela 
quis oferecer a todos quando pode a mesma graça que a alcançou. Foi assim que ela se tornou 
maior evangelista da Bíblia. O texto santo diz que todos os samaritanos vieram ter com Jesus. Esta é 
a grande mecânica do evangelho: Dar de graça o que de graça recebemos, a saber, a oportunidade 
de salvação.  
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