
Encontro do 3º Domingo da Quaresma 
23 de março de 2014 – Ano A 
Tema: Jesus: a Água que sacia a sede da humanidade 
 
Acolhida: (A acolhida pode ser feita espontaneamente) Pode-se colocar uma jarra com 
água e uma vela acesa. Ou: 
Queridos irmãos sejam todos bem-vindos a este encontro em que somos convidados a 
testemunhar a fé a partir do exemplo dado pelo próprio Cristo. 
 
Oração: (Abrir espaço para que cada membro do grupo coloque suas intenções). 
Ó Deus, fonte de toda a misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a 
esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa 
fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados 
pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade de 
Espírito Santo. Todos: Amém. 
 
Motivando o encontro: 
No Evangelho que ouviremos, vemos a atitude de Jesus ante o preconceito, pois Ele 
quebra essa realidade de não aceitação uns dos outros, mas faz com que as pessoas por 
meio da Samaritana o reconheçam como Cristo Salvador. 
 
Leitura do Evangelho: Jo 4, 5-42 
 
Reflexão: 
Neste trecho Jesus apresenta-se como Água Viva que pode saciar toda a humanidade e 
assim nos mostra que não devemos criar diferenças raciais ou religiosas, mas buscar 
sempre o diálogo, porque todo ser vivo precisa de água. É o que Ele faz com a 
Samaritana, levando-a compreender que não há distinção e nem desavença para aqueles 
que acreditam que em Jesus saciarão sua sede com a Água da vida. A mulher 
compreende que realmente aquele homem era o Cristo, pois mostrou-lhe que era um 
profeta, quebrando as barreiras do preconceito. Assim ela vai testemunhar o que viu e 
ouviu, levando outras pessoas a irem buscar e experimentar dessa Água Viva: Jesus. É 
importante perceber que Jesus procura os excluídos da sociedade para anunciar sua 
Palavra, e a Samaritana seguiu o seu exemplo. 
 
Questionamentos: 
- Sou capaz de não fazer diferenças com os irmãos e irmãs? 
- Tenho coragem de testemunhar esse Cristo como Água Viva? 
 
Contemplação: (Se possível colocar uma música baixa). 
Jesus vai ao encontro das pessoas para saciar a sede de cada uma. Contemplemos o 
exemplo de Jesus e a nossa missão. 
 
Preces: 



Peçamos confiantes a Deus neste tempo de conversão que nos conceda a sua 
misericórdia. Supliquemos. Senhor, ouvi nossa oração. 
 
- Senhor, para que nossa comunidade tenha atitudes de conversão e consiga ser uma 
verdadeira comunidade de irmãos. Rezemos: Senhor, ouvi nossa oração. 
 
- Senhor, para que não façamos diferenças para com nossos irmãos e os acolhamos 
como o Cristo nos ensina. Rezemos: Senhor, ouvi nossa oração. 
 
- Senhor, que vivamos plenamente o que Jesus ensina na sua pregação e sejamos 
capazes de testemunhá-lo. Rezemos: Senhor, ouvi nossa oração. 
 
Compromisso para a semana: 
Podemo-nos comprometer ao longo desta semana em observar nossas atitudes para com 
os irmãos e irmãs, vendo se estão de acordo com o ensinamento de Jesus que acolhe a 
todos sem diferenciar ninguém. 
 
Encerramento: 
Peçamos a intercessão materna de Maria, rezando uma dezena do rosário, entregando a 
Deus nossa semana e compromisso assumido. 


