Os Samaritanos e os Judeus
Felipe em Samaria e Simão o mágico
Atos 8: 1 E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição
contra a igreja em Jerusalém; e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da
Judéia e Samaria. 2 Alguns homens piedosos sepultaram Estêvão e fizeram grande pranto
sobre ele. 3 Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas; e, arrastando homens e
mulheres, encerrava-os no cárcere. 4 Entrementes, os que foram dispersos iam por toda
parte pregando a palavra. 5 Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo.
6 As multidões atendiam, unânimes, às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais
que ele operava. 7 Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta
voz; e muitos paralíticos e coxos foram curados. 8 E houve grande alegria naquela cidade.
12 mas quando creram em Filipe que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de
Jesus o Cristo faziam-se batizar homens e mulheres.

História Eclesiástica de Eusébio de Cesárea Livro II capitulo I
9. Neste tempo também Paulo ainda assolava a Igreja: entrava nas casas dos fiéis,
arrancava à força os homens e mulheres e os encarcerava1.
10.Mas também Felipe, um dos que foram escolhidos para o serviço junto com Estevão e que
se achava entre os dispersos, desceu a Samaria e cheio do poder divino, foi o primeiro a
pregar a doutrina aos Samaritanos. Tão grande era a graça divina que operava nele, que
atraiu com suas palavras o próprio Simão Mago e uma grande multidão2.

O texto de Atos capitulo 8 e o testemunho de Euzébio de Cesárea nos trás uma
informação muito importante. Felipe foi o primeiro a pregar para os Samaritanos
e ir para a Samaria. Espere um pouco! O primeiro a pregar aos samaritanos? E
Jesus e a mulher samaritana no poço de Jacó? A resposta é que, o texto do
Evangelho de João capitulo 4, se trata de um MIDRASHE JUDAICO. Mas o que
é um Midrashe judaico? Espere um pouco que vamos chegar lá.
Jesus e a alegoria do poço de Jacó
João 4: 1 Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele,
Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João 2 (se bem que Jesus mesmo não batizava, e
sim os seus discípulos), 3 deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. 4 E eralhe necessário atravessar a província de Samaria. 5 Chegou, pois, a uma cidade
samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. 6 Estava ali a
fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta.
7 Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. 8 Pois
seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. 9 Então, lhe disse a mulher
samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana
(porque os judeus não se dão com os samaritanos)? 10 Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o
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dom de Deus e quem é o que te pede: dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água
viva. 11 Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que a tirar, e o poço é fundo; onde,
pois, tens a água viva? 12 És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o
poço, do qual ele mesmo bebeu, e, bem assim, seus filhos, e seu gado? 13 Afirmou-lhe
Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede; 14 aquele, porém, que beber da água que
eu lhe der nunca mais terá sede; pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a
jorrar para a vida eterna. 15 Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu
não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. 16 Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu
marido e vem cá; 17 ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus:
Bem disseste, não tenho marido; 18 porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens
não é teu marido; isto disseste com verdade. 19 Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és
profeta. 20 Nossos pais adoravam neste monte; vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o
lugar onde se deve adorar. 21 Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem,
quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. 22 Vós adorais o que não
conheceis; nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus.

Por Que Os Judeus Não Se Davam Bem Com Os Samaritanos? Siga Os
Textos Bíblicos E Chegaremos As Respostas.
2 Reis 17: 24 O rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Hamate e de
Sefarvaim e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel; tomaram
posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. 25 A princípio, quando passaram a habitar
ali, não temeram o SENHOR; então, mandou o SENHOR para o meio deles leões, os quais
mataram a alguns do povo. 26 Pelo que se disse ao rei da Assíria: As gentes que
transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabem a maneira de servir o deus
da terra; por isso, enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabem
como servir o deus da terra. 27 Então, o rei da Assíria mandou dizer: Levai para lá um dos
sacerdotes que de lá trouxestes; que ele vá, e lá habite, e lhes ensine a maneira de servir o
deus da terra. 28 Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria, e habitou em
Betel, e lhes ensinava como deviam temer o SENHOR. 29 Porém cada nação fez ainda os
seus próprios deuses nas cidades em que habitava, e os puseram nos santuários dos altos
que os samaritanos tinham feito. 30 Os de Babilônia fizeram Sucote-Benote; os de Cuta
fizeram Nergal; os de Hamate fizeram Asima; 31 os aveus fizeram Nibaz e Tartaque; e os
sefarvitas queimavam seus filhos a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. 32
Mas temiam também ao SENHOR; dentre os do povo constituíram sacerdotes dos lugares
altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos. 33 De maneira que temiam
o SENHOR e, ao mesmo tempo, serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das
nações dentre as quais tinham sido transportados. 34 Até ao dia de hoje fazem segundo os
antigos costumes; não temem o SENHOR, não fazem segundo os seus estatutos e juízos, nem
segundo a lei e o mandamento que o SENHOR prescreveu aos filhos de Jacó, a quem deu o
nome de Israel. 35 Ora, o SENHOR tinha feito aliança com eles e lhes ordenara, dizendo:
Não temereis outros deuses, nem vos prostrareis diante deles, nem os servireis, nem lhes
oferecereis sacrifícios; 36 mas ao SENHOR, que vos fez subir da terra do Egito com grande
poder e com braço estendido, a ele temereis, e a ele vos prostrareis, e a ele oferecereis
sacrifícios. 37 Os estatutos e os juízos, a lei e o mandamento que ele vos escreveu, tereis
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cuidado de os observar todos os dias; não temereis outros deuses. 38 Da aliança que fiz
convosco não vos esquecereis; nem temereis outros deuses. 39 Mas ao SENHOR, vosso
Deus, temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. 40 Porém eles não
deram ouvidos a isso; antes, procederam segundo o seu antigo costume. 41 Assim, estas
nações temiam o SENHOR e serviam as suas próprias imagens de escultura; como fizeram
seus pais, assim fazem também seus filhos e os filhos de seus filhos, até ao dia de hoje.

Os Israelitas foram levados cativos pela assíria em 722, e em lugar dos
Israelitas o rei da assíria Salmanezer trouxe gente de cinco povos pagãos e
idólatras para habitar no lugar dos israelitas, conforme o texto acima os
samaritanos misturaram o culto aos seus deuses, ou seja, cinco deuses e ídolos
que trouxeram de seus países de origem com o culto ao Deus da terra de Israel,
ou seja, Yahwéh, o Deus de Israel. E nunca mudaram esta pratica idólatra. Estes
moradores das terras da Samaria não eram Israelitas, nem judeus, eram povos
idólatras que, foram trazidos para repovoar as terras do reino do norte de Israel,
que era composto pelas dez tribos que foram espalhadas pelo mundo afora pelo
império assírio, pelo rei Salmanezer no ano de 722 a.C.
João 4: 17 ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem
disseste, não tenho marido; 18 porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é
teu marido; isto disseste com verdade.

Conforme o texto acima os cinco maridos da samaritana simbolizavam os
cinco povos idólatras que vieram morar em Samaria no lugar dos Israelitas, e
simbolizavam também os cinco Deuses pagãos que eles adoravam e trouxeram
com eles. A mulher samaritana tinha cinco maridos (senhores, deuses), e não
tinha nenhum, porque os cinco juntos eram iguais a nada, e o sexto marido (o
Elohim de Israel) não era marido (baal) dela e nem mesmo Elohim dela, pois se
tratava do Elohim de Israel que era o Deus dos judeus. Os cinco maridos
simbolizam os Deuses importados por cinco povos pagãos conf. 2 reis 17:24-41.
Nas línguas semíticas, no hebraico e aramaico a palavra baal significa
senhor, mas também significa “marido”, teríamos aqui então um jogo de palavras
de Yeshua com a mulher samaritana., ou seja, ela tinha cinco baalins e o que
agora ela tinha não era dela, ela tinha cinco deuses e senhores e um sexto que não
era dela, porque este sexto marido e senhor era o marido, senhor e Deus de
Israel.
Yeshua prossegue e diz ainda que os samaritanos não sabiam o que eles
adoravam, ou seja, faziam uma tremenda confusão, adoravam a cinco deuses e ao
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Deus de Israel ao mesmo tempo. Lembremos que o maior pecado de Israel no
passado havia sido a idolatria, que era vista como prostituição cultual, ou seja,
quase todos os profetas no passado haviam se levantado e acusaram a pratica de
prostituição cultual de Israel. E por incrível que pareça os profetas sempre
compararam a idolatria de Israel com a infidelidade de uma esposa quando traí o
marido. Como segue exemplo abaixo do texto do profeta Ezequiel capitulo 16,
onde o profeta compara Israel com uma mulher adultera, e pior ainda, o texto de
Ezequiel diz que Israel era pior que uma prostituta ou meretriz, porque uma
meretriz se prostitui por dinheiro para receber algo em troca do ato sexual, e
Israel era pior porque se prostituia como uma mulher adultera que trai seu marido
sem nada receber em troca. Segue texto:
Ezequiel 16: 24 edificaste prostíbulo de culto e fizeste elevados altares por todas as praças. 25 A cada
canto do caminho, edificaste o teu altar, e profanaste a tua formosura, e abriste as pernas a todo que
passava, e multiplicaste as tuas prostituições. 26 Também te prostituíste com os filhos do Egito, teus
vizinhos de grandes membros, e multiplicaste a tua prostituição, para me provocares à ira. 27 Por isso,
estendi a mão contra ti e diminuí a tua porção; e te entreguei à vontade das que te aborrecem, as filhas dos
filisteus, as quais se envergonhavam do teu caminho depravado. 28 Também te prostituíste com os filhos da
Assíria, porquanto eras insaciável; e, prostituindo-te com eles, nem ainda assim te fartaste; 29 antes,
multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã até a Caldéia e ainda com isso não te fartaste. 30
Quão fraco é o teu coração, diz o SENHOR Deus, fazendo tu todas estas coisas, só próprias de meretriz
descarada. 31 Edificando tu o teu prostíbulo de culto à entrada de cada rua e os teus elevados altares em
cada praça, não foste sequer como a meretriz, pois desprezaste a paga; 32 foste como a mulher adúltera,
que, em lugar de seu marido, recebe os estranhos. 33 A todas as meretrizes se dá a paga, mas tu dás
presentes a todos os teus amantes; e o fazes para que venham a ti de todas as partes adulterar contigo. 34
Contigo, nas tuas prostituições, sucede o contrário do que se dá com outras mulheres, pois não te procuram
para prostituição, porque, dando tu a paga e a ti não sendo dada, fazes o contrário. 35 Portanto, ó
meretriz, ouve a palavra do SENHOR. 36 Assim diz o SENHOR Deus: Por se ter exagerado a tua lascívia e
se ter descoberto a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes; e por causa também das
abominações de todos os teus ídolos e do sangue de teus filhos a estes sacrificados, 37 eis que ajuntarei
todos os teus amantes, com os quais te deleitaste, como também todos os que amaste, com todos os que
aborreceste; ajuntá-los-ei de todas as partes contra ti e descobrirei as tuas vergonhas diante deles, para
que todos as vejam. 38 Julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as sanguinárias; e te farei vítima de
furor e de ciúme. 39 Entregar-te-ei nas suas mãos, e derribarão o teu prostíbulo de culto e os teus elevados
altares; despir-te-ão de teus vestidos, tomarão as tuas finas jóias e te deixarão nua e descoberta.

Os samaritanos tinham cinco maridos/senhores e não tinham nenhum,
porque o ídolo em si não é nada, como diz Paulo, e o sexto marido não era deles,
era o marido de Israel, como diz o profeta Oséias:
Oséias 2: 6 Naquele dia, diz o SENHOR, ela me chamará: Meu marido e já não me
chamará: Meu Baal.
João 4: 22 Vós adorais o que não conheceis; nós adoramos o que conhecemos, porque a
salvação vem dos judeus.
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Os samaritanos não sabiam o que adoravam, porque eles tinham cinco
deuses e ainda diziam que adoravam ao Deus de Israel, ou seja, eles não
conheciam o Deus de Abraão, Isaque e Jacó e não sabiam que o messias viria da
tribo de Judá.
Esdras 4: 4 Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no
edificar; 5 alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de
Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dario, rei da Pérsia. 6 No princípio do reinado de
Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. 7 E, nos
dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros seus companheiros
lhe escreveram; a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. 8
Reum, o comandante, e Sinsai, o escrivão, escreveram contra Jerusalém uma carta ao rei
Artaxerxes. 9 Escreveu Reum, o comandante, e Sinsai, o escrivão, os outros seus
companheiros: dinaítas, afarsaquitas, tarpelitas, afarsitas, arquevitas, babilônios,
susanquitas, deavitas, elamitas 10 e outros povos, que o grande e afamado Osnapar
transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros aquém do Eufrates.

Os principais inimigos dos judeus na reconstrução do segundo Templo
foram os samaritanos, isto mesmo, os povos que viviam na Samaria que foram
para lá levados pelo rei da assíria em 722, quando Israel ou as dez tribos do norte
foram levadas cativas pra a Assíria.
Os judeus na época de Zorobabel e Josué rejeitaram a ajuda dos
samaritanos para reconstruir o Templo e a cidade de Jerusalém porque estes eram
idólatras e poderiam trazer seus cinco deuses para o Templo de Jerusalém e o
culto misto que eles praticavam.
Após este incidente os samaritanos ficaram indignados e revoltados contra
os judeus, e fizeram de tudo para impedir e paralisar as obras do Templo, tanto é
verdade, que conseguiram retardar as obras que iniciaram no ano de 538 com o
decreto do rei Ciro da Pérsia, e depois a intervenção dos samaritanos através do
decreto de Artaxerxes para parar a obra em 536.
As obras ficaram paradas de 536 até 522, ou seja, 15 anos de paralisação.
Por fim com o decreto de Dario em 522 as obras reiniciaram e terminaram em
515. Por fim os judeus e os samaritanos acabaram virando inimigos mortais, a
ponto dos judeus não passarem pela Samaria para evitar se contaminarem com o
solo idólatra das terras da Samaria.
Esdras 9: 1 acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo
de Israel, e os sacerdotes, e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as
suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos
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amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus 2 pois tomaram das suas filhas para
si e para seus filhos, e, assim, se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e
até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão.

Os Judeus haviam se misturado com os samaritanos, ou seja, os povos
idólatras que viviam na Samaria. Até mesmo os sacerdotes e escribas se
misturaram conforme texto abaixo:

Esdras 10: 18 Acharam-se dentre os filhos dos sacerdotes estes, que casaram com mulheres
estrangeiras: dos filhos de Jesua, filho de Jozadaque, e de seus irmãos: Maaséias, Eliézer,
Jaribe e Gedalias. 19 Com um aperto de mão, prometeram despedir suas mulheres e, por
serem culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pela sua culpa.

Na época de Neemias no ano 445 quando da reconstrução dos muros de
Jerusalém os samaritanos foram os principais inimigos dos judeus.
Neemias 4: 1 Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou
muito, e escarneceu dos judeus. 2 Então, falou na presença de seus irmãos e do exército de
Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isso? Sacrificarão?
Darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montões de pó as pedras que
foram queimadas? 3 Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo
uma raposa, derribará o seu muro de pedra.

Até o filho do sumo sacerdote havia se casado com mulher samaritana, e
pior ainda, ela era filha de Sambalate o principal inimigo dos judeus, isto era uma
afronta para Neemias.
Neemias 13: 27 Dar-vos-íamos nós ouvidos, para fazermos todo este grande mal,
prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? 28 Um dos filhos
de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que o
afugentei de mim. 29 Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como
também a aliança sacerdotal e levítica. 30 Limpei-os, pois, de toda estrangeirice e designei
o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mister,

Até Yeshua mandou os discípulos não entrarem em terras de samaritanos, por
causa da idolatria.
Mateus 10: 5 A estes doze enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis
rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos; 6 mas, de preferência, procurai
as ovelhas perdidas da casa de Israel;
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Um judeu não podia por os pés em lugar que havia ídolos, ou seja, estátuas
de deuses pagãos. Os judeus procuravam evitar passar pela Samaria para não se
contaminarem com os deuses idólatras dos samaritanos. Por causa dos deuses
samaritanos os judeus consideravam os samaritanos impuros, então por isto se
evitava o contato com eles, para não se tornar impuro também.
Outra coisa, é bom também deixar bem claro neste estudo e ressaltar que, se
Yeshua proibiu os discípulos de entrarem em terras de samaritanos nos
evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, como pode o próprio Yeshua aparecer
nas terras de Samaria no poço de Jacó, sentado falando com uma samaritana e
pior ainda, sozinho com aquela mulher? Coisa que para o primeiro século seria
um escândalo e motivo até de divorcio por parte do marido da samaritana.
As escrituras são muito difíceis de se interpretar, muita gente acha que
apenas lendo a Bíblia vai entender as escrituras. Infelizmente estão redondamente
enganados aqueles que assim pensam, pois existem muitos manuscritos de livros
sagrados da época que não fazem parte da Bíblia cristã, manuscritos e livros de
cerca de 100 a 200 anos antes de Yeshua que ajudam a esclarecer muitas duvidas.
Então como harmonizar estes mandos e desmandos de Yeshua? À primeira vista,
lendo e comparando a ordem de Yeshua para os discípulos não passarem em
terras de samaritanos e depois vendo o próprio Yeshua sentado conversando
sozinho com uma samaritana, nos daria a impressão de que Yeshua seria como
hoje se dizem de alguns padres, ou seja, faça o que eu falo, mas não faça o que eu
faço, ou seja, Yeshua seria um hipócrita.
Porém, o que a maioria das pessoas não sabe é que a passagem da mulher
samaritana é apenas uma alegoria da lenda do poço dos essênios. Os essênios
eram uma seita judaica da época de Yeshua. Os essênios tinham uma lenda ou
estória sobre o poço de Jacó, comparando o poço de Jacó com a Torah. A Torah
é a lei de Moisés, ou seja, os cinco primeiros livros da Bíblia, este não é o nosso
assunto no momento, mas, gostaria de esclarecer, existe outro grande erro de
interpretação na Bíblia cristã, Torah não quer dizer lei, Torah quer dizer
instrução, ensino, doutrina. Lei em hebraico é halachá e não Torah, bem este é
outro assunto que levaria algumas paginas para abordá-lo, voltemos ao nosso
assunto.
A Torah para os essênios era um poço de água inesgotável e quem bebesse
da água deste poço, ou seja, da Torah, criaria nele um rio de águas vivas, águas
vivas no judaísmo quer dizer águas correntes, que correm e não águas paradas,
pois a água corrente é símbolo da vida, enquanto que a água parada é sinônimo
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de morte, doenças e etc. e o poço de Jacó fez surgir esta alegoria sobre o poço da
Torah. Quando o autor do evangelho de João coloca Yeshua falando com a
samaritana no poço de Jacó, ele está fazendo uma alegoria com Yeshua e a
Torah, a Torah e o poço de Jacó, traduzindo tudo isto:
Yeshua é a Torah viva que quem beber desta água, nele se criará rios de
águas vivas, águas correntes, que levam vida e fertilidade pelas margens de onde
passam.
Tudo isto está em conformidade com a teologia do evangelho de João que
começa dizendo que o verbo, ou seja, a palavra estava no principio com Deus.
Concluindo para o autor do evangelho de João Yeshua era a palavra era o verbo,
outra coisa que muitos cristãos não sabem é que, nos escritos hebraicos os
mundos, ou seja, o universo foi feito por Deus através da palavra, do verbo. Cabe
aqui uma pergunta que elucidará todo este estudo. Para um judeu da época de
Yeshua o que era considerado a palavra, o verbo de Deus? Se você souber
responder isto, você possivelmente daqui para frente entenderá quase todas as
escrituras hebraicas.
7) no capítulo 4 de Yochanan (João) encontramos a alegoria da "água viva"
saindo do poço de Ya'akov (Jacó) e trazendo a salvação e a vida eterna. No
manual de disciplina dos essênios, a lição da "água viva" é encontrada e retirada
simbolicamente do poço de Bamidbar (números 21:8), identificado pelo
pergaminho como sendo a Torah. Podemos concluir que Yochanan (João) 4 é um
midrash (interpretação alegórica), baseada num conceito existente entre os
essênios naquela época, para concluir que Yeshua é a Torah viva, nossa fonte de
vida eterna (compare Yochanan / João 4:10 e documento de damasco VI, 4-5;
VII, 9 - VII, 21).
A palavra de Deus para um judeu da época de Yeshua era a Torah, ou seja,
Deus fez o mundo através das letras do alfabeto hebraico, através da Torah.
Então no evangelho de João Yeshua é a Torah viva por meio da qual Deus criou
os mundos e todos os seres vivos. Esta forma de escrever do escritor do
evangelho de João se chama midrash, ou seja, um estudo alegórico usando
tradições e misturando-as as escrituras hebraicas. Infelizmente os cristãos
conhecem apenas as escrituras hebraicas e desconhecem totalmente as tradições
do povo judeu que seriam alvo de anos de estudos. Aqui embaixo cito algumas
fontes judaicas:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

O talmud babilônico
O talmud de Jerusalém
O midrash
O sefer yetsiráh
O sefer zohar
Licutei amarin tania
Livros pseudo-epígrafos: Enoque I, II e III, salmos de Salomão, e etc...

Os Samaritanos Rejeitam Jesus
Lucas 9: 51 E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao
céu, manifestou, no semblante, a intrépida resolução de ir para Jerusalém 52 e enviou
mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe
preparar pousada. 53 Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem,
decisivamente, ia para Jerusalém. 54 Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram:
Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? 55 Jesus, porém,
voltando-se os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. 56 Pois o Filho do
Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para
outra aldeia.

A prova de que a passagem da mulher samaritana é apenas um midrash, ou
em outras palavras, é apenas um estudo alegórico, é o texto acima do evangelho
de Lucas capitulo 9:51-56, onde Jesus é barrado e proibido de entrar na Samaria,
é isto mesmo, Jesus não pode nem sequer entrar na Samaria, pois os samaritanos
não deixaram, ou seja, o rejeitaram.
João 18: 28 Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã.
Eles não entraram no Pretório para não se contaminarem, mas para poderem comer a
páscoa. 29 Então, Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra este
homem?

No texto acima no evangelho de João os membros do Sinédrio não entraram
no pretório que era o palácio e sede administrativa do governador. Era o palácio
de Herodes, que ficava ao lado da área do templo e era neste lugar que Pilatos
passou a morar no lugar de Herodes. Os judeus não entraram no pretório porque
lá havia deuses romanos e assim para não se contaminarem porque no dia
seguinte era a páscoa, e se eles tivessem entrado teriam se contaminado e teriam
que passar por um ritual de purificação e não daria tempo de se purificarem e
participar da páscoa. Desta mesma forma haviam vários deuses em Samaria e
para não se contaminarem com eles os judeus evitavam de passar por lá.
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Assim fica claro que, Yeshua não falou com a mulher samaritana, e que a
passagem do evangelho de João capitulo quatro, é um Midrash judaico falando
do poço da água viva que é a Torah, simbolizada na pessoa de Yeshua.
Ficou claro também que, historicamente o primeiro a levar o evangelho a
Samara e aos samaritanos foi Felipe, conforme Atos capitulo 8:5-12 e o
testemunho de Eusébio de Cesárea livro II capitulo I.
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