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“Ἐγώ εἰμι, ὁ λαλῶν σοι.”  
“Eu-Sou, o que te fala.” 

Se tivéssemos que descrever o termo "apocalipse", acredito que a perícope 
do evangelho de hoje seria um dos meios mais apropriados para tanto. 
Apocalipse: revelação; ou melhor, des-velação. É a ação própria da Divina 
Providência, pelo que Jesus esclarece aos seus discípulos: «Minha comida é fazer a 
vontade daquele que me enviou e realizar - consumar – a sua obra». 

Apocalipse: des-velação; caem os véus; desconstrói-se o que cobre a 
Verdade, porque ela ad-vem: às vezes, irrompe intempestivamente; noutras, 
desliza-se e se expande mansa e imperceptivelmente. É um processo que quando 
ocorre implica in-minência: "porém, aproxima-se a hora... e já é chegada..."— diz o 
Mestre tratando de descrever a sim-cronidade de um evento que, enquanto 
esperado, já está acontecendo. Pareceria que a eternidade se mescla com a 
cronologia: "já, e ainda não": e vice-versa. 

Quando ouvimos a palavra "apocalipse", ao menos no imaginário cristão 
ocidental, identificamos imediatamente o termo com os eventos últimos, e com a 
disciplina teológica chamada escatologia que tem como objeto sua análise e 
estudo. Esse automatismo, esse clichê cultural - e porque não também (pseudo-
)teológico - deve ser reformado. O leitor mais treinado em terminologia teológica 
julgará minha posição talvez um pouco generalizada, já que certamente conhece o 
capítulo da teologia sistemática que analisa os modos pelos quais Deus se dá a 
conhecer na história sagrada: Revelatio. No entanto, suponho que não me tirará a 
razão em termos gerais. Basta sublinhar que Deus se revela a si mesmo através de 
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Si mesmo. Até aquí nenhuma novidade. Como? Tal como o faz com a Samaritana. 

O próprio Deus irrompe a realidade da mulher, naquela aldeia chamada 
Sicar, em Samaria, em um dia como qualquer outro. Jesus está só; ficou cansado 
da viagem e sentou-se no poço de Jacó após ter enviado os discípulos comprar 
comida. Estando só, aparece a mulher para tirar água do poço. Aqui está a cena 
principal do relato. Quem inicia o diálogo? Quem toma a iniciativa? 
Paradoxalmente Jesus. E eu digo "paradoxalmente" porque ninguém imaginaria 
naquela época um rabino hebreu falando com uma mulher Samaritana: "Naquele 
momento seus discípulos vieram e ficaram surpresos ao vê-lo falar com uma mulher. 
No entanto, ninguém lhe perguntou: ‘O que queres dela?’ ou ‘Por que falas com 
ela?’" Tamanha falta de ousadia e novidade a ninguém havia ocorrido; de fato, a 
própria mulher se surpreende: "Como! Tu, que és judeu, me pedes para beber, a 
mim que sou uma Samaritana?” Eis aqui a irrupção - quase provocativa - 
imperiosamente desafiadora, mas acima de tudo transcendental, inclusiva, 
pessoal. O fator "surpresa", porém, não diminui nem limita a mulher. Ao 
contrário, encoraja-a a dialogar com o "estranho" - em todo o sentido, 
evidentemente – hebreu que, novamente "paradoxalmente", lhe pede água. Eu 
abro aqui um parêntese: que cena, essa! Deus pedindo; no caso, água. Água, o 
elemento principal que desencadeia e impulsiona o simbolismo ao longo de todo 
o relato. 

O diálogo começa. Ambos os interlocutores se encontram em dois cenários 
diferentes - e dimensões conceituais. Jesus fala de uma coisa e a Samaritana 
entende outra. Jesus, no entanto, segue o diálogo. Jesus está se revelando, está se 
dando a conhecer, enquanto a mulher ainda não pode perceber isso. Jesus então, 
na sequência, dá o golpe da "graça"; porque Deus, quando se revela, quando se dá 
a conhecer, Ele revela tudo o que está ao seu redor; e vice-versa. Neste caso, ele 
descobre a realidade da mulher, incitando-a naturalmente a aceitá-la: "Tu tens 
razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste cinco e o que tens agora não é 
teu marido; nisso disseste a verdade". A mulher está perplexa: "Senhor, eu vejo que 
és um profeta." Mas ela ainda não compreende por completo. O diálogo prossegue 
e a mesma mulher fala de sua fé, de sua certeza e de sua convicção: "Eu sei que o 
Messias, chamado Cristo, deve vir. Quando ele vier, ele vai anunciar tudo para nós”. 
Este é o ponto de inflexão da cena; eu diria que é a dobradiça, o ponto em que se 
dá a condição necessária para o Revelatio existir: a Relatio. Não há des-velação 
sem relação. Neste ponto convergem Cristo e a Fotini; é essa articulação que dá 
pé ao plenum revelationis:: “Ἐγώ εἰμι, ὁ λαλῶν σοι. Yo-Soy, O-Que-Fala a ti”. 
Isso me lembra um episódio do AT: "“καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς πρὸς Μωυσῆν λέγων· ἐγώ 
εἰμι ὁ ὤν. καὶ εἶπεν· οὕτως ἐρεῖς τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ· ὁ ὢν ἀπέσταλκέ με πρὸς ὑμᾶς. E 
Deus disse a Moisés: “Eu sou-Aquele-Que-É”. E, ainda: “Assim dirás aos filhos de 
Israel: Aquele-Que-É me enviou a vocês." (Ex 3:14) 
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É mister ressaltar, neste contexto, que a moral do interlocutor seja - pelo 
menos - duvidosa. Jesus dialoga - e se revela - a uma Samaritana de reputação 
duvidosa. Jesus não julga, não repreende, não reprova: segue o diálogo até que a 
mulher revele sua fé. Fé; volto à definição paulina: "στιν δὲ πίστις ἐλπιζομένων 
ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων”· É, pois, a fé a existência atual 
das coisas que se esperam, a prova indubitável das coisas que ainda não se veem." 
(Hb. 11:1). Na mulher em questão - imagem universal de cada ser humano - 
coincidem como em um contraponto existencial fé e imperfeição; não será que 
essa realidade tão antinômica, contrastante e incoerente - mas até ouso dizer, 
necessária - seja típica da realidade humana em todo o seu arco existencial? 
Evidentemente sim, é própria da natureza adâmica pós-queda; um estado que 
revela uma natureza agonizante que combate para retornar à sua natureza 
primigênia. Como se resolve essa agonia? Com sua compleição ontológica. E só 
Deus - a contraparte arquetípica - pode ter a iniciativa e realizá-la. É por isso que 
Deus se revela, se dá, e se compartilha; por isso é que se faz homem; por isso é 
que assume e a une à sua natureza divina e "en-hipostatiza" em sua própria 
pessoa: novamente a "compleição-perfeição": "Meu alimento é fazer a vontade 
daquele que me enviou e realizar – consumar – a sua obra". Revelação, então, é 
redenção: "Os sãos não necessitam de médico, mas, sim, os que estão doentes; eu 
não vim chamar os justos, mas, sim, os pecadores ao arrependimento (Mc 2:17). “E 
se alguém ouvir as minhas palavras, e não crer, eu não o julgo; porque eu vim, não 
para julgar o mundo, mas para salvar o mundo” (Jo 12:47) 

Após a revelação da identidade de Jesus, a mulher deixa 
intempestivamente a cena e com sacra espontaneidade vai à aldeia para "dar 
testemunho" da sua experiência. A Samaritana torna-se uma "mártir": a mulher, 
deixando seu jarro lá, correu para a cidade e disse aos seus conterrâneos: "Vinde 
ver um homem que me disse tudo o que fiz. Não seria ele o Cristo?  Eles saíram da 
cidade e foram ao seu encontro”. Eles foram ao seu encontro: mais uma vez a 
noção de "relação". A palavra da mulher dá frutos; a palavra da mulher reverbera 
a própria pessoa do Messias, torna-se seu eco, sua extensão, e é por isso que Fotini 
- a Samaritana e equi-apóstola - proclama o Cristo antes mesmo que seus 
próprios apóstolos: 

“Erguei vossos olhos e vede os campos: estão brancos para a colheita.  
Já o ceifeiro recebe seu salário e recolhe fruto para a vida eterna,  
para que o semeador se alegre juntamente com o ceifeiro”. 

CRISTO RESUSCITOU! 
VERDADEIRAMENTE RESUSCITOU! 


