
 

 

Domingo 12 de Março 2023                  TERCEIRO DOMINGO DE CUARESMA 

Quaresma…Caminho de conversão “É um tempo de compaixão e de solidariedade” Papa Francisco 

Êxodo 17:3-7; Romanos 5:1-2, 5-8; Evangelho João 4:5-42 

 

«Respondeu-lhe Jesus: Se conhecesses o dom de Deus, e quem é 
Ele que te diz: Dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma e 

Ele te daria água viva”. 

Depois do episódio das tentações de Jesus no 

deserto, apresentadas no Evangelho do primeiro 
Domingo da Quaresma, e da transfiguração do 

segundo Domingo, começamos hoje as passagens 
baptismais que permanecerão até ao quinto 

Domingo. As leituras de hoje centram-se no 
simbolismo da água. A primeira leitura, do livro do 

Êxodo, recorda-nos o episódio do povo de Israel, 
quando murmurarou contra o Senhor e o Senhor, 
através de Moisés, fez brotar a água da rocha. São 

Paulo dirá que o amor de Deus foi derramado nos 
nossos corações com o Espírito Santo, que nos foi 

dado e, que Jesus nos confirmará que a verdadeira 
água viva, a do Espírito Santo é a única capaz de 

acalmar a nossa sede. 
 

 
Queridos amigos da Família ACI, queridas Irmãs, 

 

 
                      “Quando estou perturbada lanço-me nos braços de Deus; nele me abandono e esforço-me 

por servi-lo com maior fidelidade.” Santa Rafaela 
 

Após este encontro com o Messias, a mulher larga o seu cântaro e vai contar a notícia ao seu 
povo. Ela deixa a sua vida anterior e torna-se, agora, um instrumento para muitos samaritanos 
conhecerem o Messias. Jesus também nos oferece hoje a oportunidade de aprofundar o nosso 

poço, deixando de procurar satisfação no pecado, largando o nosso cântaro e ir à verdadeira 
fonte, que saciará a nossa sede para sempre. 

A hora em que este encontro tem lugar é curiosa: a sexta hora, ao meio-dia. Por outras 

palavras, antes de se chegar à sétima hora. E se a sétima hora é a perfeição, esta mulher do 
Evangelho dá aquele salto que também nós temos de dar agora, para passar a essa sétima 

hora, para fazer o nosso êxodo da escravidão do pecado para a liberdade da graça dos filhos 
de Deus. E que melhor altura do que esta, durante a Quaresma, para podermos viver 

plenamente a grande Festa da Páscoa com Cristo. 

Somos chamados, como Família Aci a beber da água que dá vida, que nos impele a ser 
missionários da Boa Nova de Jesus. 

  



  

 

Com amizade,  

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Laverde, Vanessa Amarelle, 

Ir. Janet Andrade, Ir. Pilar Guzmán, Ir. Belen Escauriaza 
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