
CURSO
FORA DA 

CARIDADE 
NÃO HÁ 
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MÓDULO 2
O AUTO-

ENCONTRO 
AMOROSO E O 

TRABALHO 
DO BEM



ENCONTRO DA 
SAMARITANA COM JESUS

João Capítulo 4 vv. 7 a 24
Jesus chega em uma cidade da 

Samaria chamada Sicar. Lá se 
encontra o poço de Jacó. E 
Jesus, cansado do caminho que 
andara, senta-se à borda do 
poço. Era mais ou menos a 6a. 
hora (1/2 dia).



ENCONTRO DA 
SAMARITANA COM JESUS 

Veio uma mulher de 
Samaria tirar água. Disse-
lhe Jesus: Dá-me de beber.

Porque os seus discípulos 
tinham ido à cidade 
comprar comida.



ENCONTRO DA 
SAMARITANA COM JESUS 

Disse-lhe, pois, a mulher 
samaritana: Como, sendo tu 
judeu, me pedes de beber a 
mim, que sou mulher 
samaritana? (porque os 
judeus não se comunicam 
com os samaritanos)



ENCONTRO DA 
SAMARITANA COM JESUS

Jesus respondeu e disse-
lhe: Se tu conheceras o 
dom de Deus e quem é o 
que te diz: Dá-me de 
beber, tu lhe pedirias, e 
ele te daria água viva.



ENCONTRO DA 
SAMARITANA COM JESUS

Disse-lhe a mulher: 
Senhor, tu não tens 
com que a tirar, e o 
poço é fundo; onde, 
pois, tens a água viva?



ENCONTRO DA 
SAMARITANA COM JESUS

És tu maior do que 
Jacó, o nosso pai, que 
nos deu o poço, 
bebendo ele próprio 
dele, e os seus filhos, e 
o seu gado?



ENCONTRO DA 
SAMARITANA COM JESUS

Jesus respondeu e disse-lhe: 
Qualquer que beber desta água 
tornará a ter sede, mas aquele 
que beber da água que eu lhe 
der nunca terá sede, porque a 
água que eu lhe der se fará 
nele uma fonte de água a jorrar 
para a vida eterna.



ENCONTRO DA 
SAMARITANA COM JESUS 

Disse-lhe a mulher: Senhor, 
dá-me dessa água, para que 
não mais tenha sede e não 
venha aqui tirá-la.

Disse-lhe Jesus: Vai, chama 
o teu marido, e vem cá.



ENCONTRO DA 
SAMARITANA COM JESUS

A mulher respondeu, e disse: 
Não tenho marido. Disse-lhe 
Jesus: Disseste bem: Não 
tenho marido; porque tiveste 
cinco maridos, e o que agora 
tens não é teu marido;  isto 
disseste com verdade. 



ENCONTRO DA 
SAMARITANA COM JESUS

Disse-lhe a mulher: Senhor, 
vejo que és profeta.

Nossos pais adoraram 
neste monte, e vós dizeis 
que é em Jerusalém o lugar 
onde se deve adorar.



ENCONTRO DA 
SAMARITANA COM JESUS

Disse-lhe Jesus: 
Mulher, crê-me que a 
hora vem, em que nem 
neste monte nem em 
Jerusalém adorareis o 
Pai.



ENCONTRO DA 
SAMARITANA COM JESUS

Vós adorais o que não 
sabeis; nós adoramos 
o que sabemos porque 
a salvação vem dos 
judeus.



ENCONTRO DA 
SAMARITANA COM JESUS 

Mas a hora vem, e agora 
é, em que os verdadeiros 
adoradores adorarão o Pai 
em espírito e em verdade; 
porque o Pai procura a 
tais que assim o adorem.



ENCONTRO DA 
SAMARITANA COM JESUS

Deus é Espírito, e 
importa que os que 
o adoram o adorem 
em espírito e em 
verdade.



ENCONTRO DA 
SAMARITANA COM JESUS

A mulher disse-lhe: Eu 
sei que o Messias (que 
se chama o Cristo) 
vem; quando ele vier, 
nos anunciará tudo.



ENCONTRO DA 
SAMARITANA COM JESUS

Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que 
falo contigo.

E nisto vieram os seus discípulos, 
e maravilharam-se de que 
estivesse falando com uma 
mulher; todavia nenhum lhe 
disse: Que perguntas? Ou por que 
falas com ela?



ENCONTRO DA 
SAMARITANA COM JESUS

Deixou pois a mulher o seu 
cântaro, e foi à cidade, e 
disse àqueles homens: 
Vinde, vede um homem que 
me disse tudo quanto tenho 
feito. Porventura não é este 
o Cristo? 



ENCONTRO DA 
SAMARITANA COM JESUS

O encontro de Jesus com a 
samaritana simboliza as 
condições para o auto-
encontro, fundamental para o 
trabalho do bem, que acontece 
em dez etapas simbólicas.



ENCONTRO DA 
SAMARITANA COM JESUS

Por que Jesus escolheu 
uma mulher, e ainda acima 
de tudo samaritana, para 
nos ensinar as condições 
para o auto-encontro 
gerador da felicidade?



ENCONTRO DA 
SAMARITANA COM JESUS

Por que a felicidade, 
assim como a caridade, 
por ser proveniente do 
amor, está ao alcance de 
todos nós, sem distinção 
de sexo, classe social, etc.



ENCONTRO DA 
SAMARITANA COM JESUS

As dez etapas simbólicas não são 
independentes. Na verdade, o que 
vamos estudar é uma forma didática 
de se perceber um processo que 
acontece continuamente, com uma 
etapa, dando origem à próxima, que 
por sua vez alimenta a anterior, num 
círculo virtuoso.



PRIMEIRA ETAPA

Primeira etapa: 
despertar em si 
mesmo(a) o desejo 
de buscar a 
sabedoria. 



PRIMEIRA ETAPA

E Jesus, cansado do 
caminho que andara, 
senta-se à borda do 
poço. Era mais ou 
menos a 6a. hora (1/2 
dia).



PRIMEIRA ETAPA
Significado profundo: Mestre à 

disposição do aprendiz – 
(Jesus senta-se à borda do 
poço)  

Poço – símbolo de sabedoria 
(união de conhecimento e 
virtude)



PRIMEIRA ETAPA

Jesus é o Mestre que nos 
conduz à sabedoria: Disse-
lhe Jesus: Eu sou o 
caminho, e a verdade, e a 
vida. Ninguém vem ao Pai 
senão por mim. João 14:6 



PRIMEIRA ETAPA
Veio uma mulher de Samaria tirar 

água. 
Encontro aparentemente casual.
Significado profundo: ir até o 

poço –  despertar em si mesmo(a) 
o desejo de buscar a sabedoria. 



PRIMEIRA ETAPA

L. E. Q. 115 Dos Espíritos, 
uns terão sido criados bons e 
outros maus? 

Deus criou todos os 
Espíritos simples e 
ignorantes, isto é, sem saber. 



PRIMEIRA ETAPA

A cada um deu determinada 
missão, com o fim de 
esclarecê-los e de os fazer 
chegar progressivamente à 
perfeição, pelo conhecimento 
da verdade, para aproximá-los 
de si. 



PRIMEIRA ETAPA
Nesta perfeição é que eles 

encontram a pura e eterna 
felicidade. Passando pelas 
provas que Deus lhes impõe 
é que os Espíritos adquirem 
aquele conheci-mento. 



SEGUNDA ETAPA

2ª. Etapa: aceitar-
se, plenamente, um 
aprendiz da vida, um 
aprendiz de Jesus.



SEGUNDA ETAPA
Disse-lhe Jesus: Dá-me de 

beber.
Significado profundo: Mestre 

 convida o candidato a 
aprendiz que despertou a 
iniciar o aprendizado.



SEGUNDA ETAPA
Disse-lhe, pois, a mulher 

samaritana: Como, sendo tu 
judeu, me pedes de beber a 
mim, que sou mulher 
samaritana (porque os 
judeus não se comunicam 
com os samaritanos)?



SEGUNDA ETAPA
Significado profundo: 

Apesar de sua 
necessidade e do seu 
desejo o(a) candidato(a) a 
aprendiz reluta em aceitar 
o convite ao aprendizado.



SEGUNDA ETAPA

Q. 115 (cont.) – Uns, 
aceitam submissos 
essas provas e chegam 
mais depressa à meta 
que lhes foi assinada. 



SEGUNDA ETAPA
Outros, só a suportam 

murmurando e, pela falta em 
que desse modo incorrem, 
permanecem afastados da 
perfeição e da prometida 
felicidade”. 



SEGUNDA ETAPA
Mateus: Cap. 11 vv. 28 a 30
Vinde a mim, todos os que 

estais cansados e 
oprimidos, e eu vos 
aliviarei.



SEGUNDA ETAPA
Tomai sobre vós o meu 

jugo, e aprendei comigo, que 
sou manso e humilde de 
coração, e encontrareis 
descanso para a vossa alma.



SEGUNDA ETAPA

Porque o meu 
jugo é suave, e o 
meu fardo é leve.



SEGUNDA ETAPA
Aceitar-se, plenamente, 
um aprendiz da vida, um 
aprendiz de Jesus, torna 
a vida suave e leve.



TERCEIRA  ETAPA

3ª. Etapa: 
reconhecer o dom 
da vida, com 
aceitação plena do  
Amor Divino.



TERCEIRA  ETAPA

Jesus respondeu 
e disse-lhe: Se tu 
conheceras o 
dom de Deus...



TERCEIRA  ETAPA

Significado profundo: somos 
convidados a descobrir e vivenciar 
o dom de Deus. Sentir a vida como 
uma dádiva divina. Aceitar 
plenamente que, como filhos de 
Deus, somos amados por Ele. 



TERCEIRA  ETAPA

Significa saber e sentir que tudo o 
que existe no Universo provém de 
Deus e que nós somos herdeiros 
do Universo.

Despertar para a alegria de viver, 
de evoluir a partir do aprendizado.



QUARTA  ETAPA

4ª. Etapa: é a reflexão realizada 
pelo mergulho em nós mesmos 
na busca da  sabedoria, através 
do conhecimento da verdade 
universal, e da verdade interior 
via autoconhecimento para 
encontrar o Essencial.



QUARTA  ETAPA

Disse-lhe a mulher: 
Senhor, tu não tens 
com que a tirar, e o 
poço é fundo...



QUARTA  ETAPA

Significado profundo: o poço é 
fundo... – superar a 
superficialidade de uma vida sem 
sentido, para ir ao encontro da 
verdade Universal e da verdade 
interior. Parar de fugir de si 
mesmo.



E 
CONHECEREIS 
A VERDADE, E 

A VERDADE 
VOS 

LIBERTARÁ
João 8:32

Saber a verdade

A BUSCA DA SABEDORIA 

QUARTA  ETAPA

Saber a verdade Sentir a verdade

Vivenciar a verdade



QUINTA  ETAPA

5ª. Etapa: é a necessidade 
de despertar em nós a sede 
da Água Viva, símbolo do 
amor proveniente de nossa 
própria Essência Divina. 



QUINTA  ETAPA

(...) tu lhe pedirias, e 
ele te daria água viva.

(...)onde, pois, tens a 
água viva?



QUINTA  ETAPA

Jesus respondeu e disse-lhe: 
Qualquer que beber desta água 
tornará a ter sede, mas aquele que 
beber da água que eu lhe der nunca 
terá sede, porque a água que eu lhe 
der se fará nele uma fonte de água 
a jorrar para a vida eterna.



QUINTA  ETAPA

Disse-lhe a mulher: 
Senhor, dá-me dessa 
água, para que não 
mais tenha sede e não 
venha aqui tirá-la.



QUINTA  ETAPA

Significado profundo: água 
viva –   auto-amor – 
aplacarmos definitivamente a 
nossa sede de amor. Somente 
depois de tomar a água viva é 
que poderemos amar o 
próximo e a Deus.



SEXTA  ETAPA

Sexta etapa: é a busca 
da plenificação sem 
dependências externas; 
Independência 
psicológica.



SEXTA  ETAPA
Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu 

marido, e vem cá.
A mulher respondeu, e disse: Não 

tenho marido. Disse-lhe Jesus: 
Disseste bem: Não tenho marido; 
porque tiveste cinco maridos, e o 
que agora tens não é teu marido;  
isto disseste com verdade. 



SEXTA  ETAPA

Significado profundo: sexto 
marido – carência afetiva;  
dependência psicológica

A samaritana já estava no 
sexto parceiro ainda 
sedenta de amor.



SEXTA  ETAPA
Jesus nos convida a buscar a 

plenificação sem dependências de 
outros seres, onde o amor é encontrado 
em nós mesmos, pois por mais que 
outros seres nos amem, eles não nos 
podem dar o Absoluto, somente o 
Criador nos  dá o dom do amor que é a 
fonte de água viva em nossa essência . 



SÉTIMA  ETAPA

Sétima etapa: tornar-se 
livre em relação a busca 
externa para encontrar 
Deus. É libertar-se de 
todo culto externo, 
religioso. 



SÉTIMA  ETAPA

Nossos pais adoraram 
neste monte, e vós 
dizeis que é em 
Jerusalém o lugar onde 
se deve adorar.



SÉTIMA  ETAPA

(...)crê-me que a hora 
vem, em que nem neste 
monte nem em 
Jerusalém adorareis o 
Pai.



SÉTIMA  ETAPA

É necessário tornar-se livre em 
relação a busca externa tanto 
para encontrar Deus, quanto a 
própria felicidade. É libertar-se 
de todo culto externo, religioso, 
bem como da busca da 
salvação fora de nós mesmos. 



OITAVA  ETAPA

Oitava etapa: é tomar 
consciência da realidade 
espiritual; que somos um Ser 
Espiritual e que Deus, a 
Realidade Criadora, deve ser 
adorado em Espírito e Verdade. 
Buscar a transcendência.



OITAVA  ETAPA

Mas a hora vem, e agora é, 
em que os verdadeiros 
adoradores adorarão o Pai 
em espírito e em verdade; 
porque o Pai procura a tais 
que assim o adorem.



OITAVA  ETAPA

Deus é Espírito, e 
importa que os que o 
adoram o adorem em 
espírito e em verdade.



NONA  ETAPA

Nona etapa: convite para 
buscar a Identidade 
Crística; a Essência 
Divina na qual 
encontramos a nossa 
identidade verdadeira.



NONA  ETAPA

A mulher disse-lhe: Eu sei 
que o Messias (que se chama 
o Cristo) vem; quando ele 
vier, nos anunciará tudo.

Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu 
que falo contigo.



NONA  ETAPA

E nisto vieram os seus 
discípulos, e maravilharam-se 
de que estivesse falando com 
uma mulher; todavia nenhum 
lhe disse: Que perguntas? Ou 
Por que falas com ela?



NONA  ETAPA

Significado profundo: O 
Messias, O Cristo vem; 
quando vier nos anunciará 
tudo. Percebe-se uma 
identidade entre a mulher e 
Jesus. Ela sabia de Sua vinda.



NONA  ETAPA

Significado profundo: Eu o 
sou, eu que falo contigo. 
Jesus prossegue 
convidando-a a comunhão 
com Ele. Convida-a a buscar 
a sua Identidade Crística. 



NONA  ETAPA
Significado profundo: 

maravilharam-se de que estivesse 
falando com uma mulher; nenhum 
lhe disse: Que perguntas? Ou Por 
que falas com ela?

Novamente a demonstração da 
comunhão entre a mulher e Jesus.



DÉCIMA ETAPA
Décima etapa: tornar-se a fonte de 

água viva, livre de toda dependência 
externa. A partir daí somos 
convidados a multiplicar o amor a 
cada uma das pessoas que se 
acercarem de nós, convidando-as a 
buscar o caminho de sua própria 
fonte. 



DÉCIMA ETAPA
Deixou pois a mulher o seu 

cântaro, e foi à cidade, e disse 
àqueles homens: Vinde, vede 
um homem que me disse tudo 
quanto tenho feito. Porventura 
não é este o Cristo? 



DÉCIMA ETAPA
Significado profundo: Deixou pois 

a mulher o seu cântaro... simboliza 
a busca ilusória de obter a água 
vida externamente com cântaros. 
Ela não tem mais necessidade de 
cântaro porque leva em si mesma 
a fonte de Água Viva.



DÉCIMA ETAPA

Não há mais necessidade 
de dependência de coisas 
externas, quer sejam 
materiais, afetivas ou 
religiosas, porque ela é a 
sua própria fonte. 



DÉCIMA ETAPA
Significado profundo: foi à 

cidade, e disse àqueles 
homens: Vinde, vede um 
homem que me disse tudo 
quanto tenho feito. Porventura 
não é este o Cristo? 



DÉCIMA ETAPA

A partir da libertação externa, 
passamos a ser solidários, 
praticando caridade a cada uma 
das pessoas que se acercarem 
de nós, convidando-as a buscar 
o caminho de sua própria fonte. 
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