
  
 

ENTRE O EGITO E A TERRA PROMETIDA 

 
  

 
A caminho da Galiléia, de onde estavam (Judéia), Jesus e Seus 

discípulos tinham que passar obrigatoriamente por Samaria. Entrando eles na 
cidade, Jesus assentou-se junto de uma fonte (pois estava cansado), e ficou 
esperando Seus companheiros de viagem que foram comprar comida. Enquanto 
aguardava os Seus discípulos, apareceu-lhe uma mulher samaritana, para tirar 
água do poço, e o Senhor Jesus, olhando para ela, disse-lhe: 

 
- “Dá-me de beber”. 
- “Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou 

mulher samaritana?” (porque os judeus não se comunicam 
com os samaritanos). 

- “Se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz: dá-
me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva”. 

- “Senhor, tu não tens com que a tirar, e o poço é fundo; 
onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai 
Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os 
seus filhos, e o seu gado?” 

- “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 que salte para a vida eterna”. 

 
Na verdade esse diálogo não acabou nesse exato ponto e quem 

quiser pode ler a passagem inteira e, também, entender todo o contexto (vide 
João, Capítulo 4: 1 a 38). Porém, para nós, somente esse trecho da conversa 
entre Jesus e a mulher samaritana já é suficiente. O Senhor disse a ela que 
poderia dar-lhe “água viva” de uma fonte inesgotável e quem dela bebesse jamais 
tornaria a ter sede. 

 
Entre o Egito e a Terra Prometida está o deserto: lugar ermo e 

árido, onde a água é artigo por demais precioso e vital para a sobrevivência. A 
Palavra de Deus diz que quando optamos por Cristo Jesus, deixamos o “Egito” 



  
 

(Mundo) rumo à “Terra Prometida”. O caminho, contudo, é percorrido em meio 
a um “deserto”.  

 
Assim, quando nos lançamos no “deserto”, necessitamos de 

“água” para sobreviver, substância imprescindível para a manutenção da vida, 
nas condições que encontramos nesses lugares por demais ermos, hostis e áridos. 
No “Egito”, no entanto, tudo parece mais fácil e agradável, pois não há 
perseguições, nem afrontas, tampouco sacrifícios e/ou renúncias pessoais por 
Jesus Cristo, mas não é caminho de vida. E ao trilhar o caminho que conduz à 
vida, isto é, no “deserto”, tal empreitada só é possível se houver a tal “água 
viva”, mencionada pelo Senhor Jesus àquela mulher samaritana. 

 
Figurativamente a Bíblia nos coloca duas situações: vida no 

“Egito” (vida sem Jesus) e vida no “deserto” (vida com Jesus). Assim, como 
Jesus e Seus discípulos, a caminho da Galiléia, tinham de passar 
obrigatoriamente por Samaria (vindos da Judéia), o caminho para a Terra 
Prometida passa necessariamente pelo “deserto”. Disso decorre, por óbvio, que 
somente quem passa pelo “deserto” alcança a Terra Prometida. 

 
Mas, não é loucura e insanidade ir voluntariamente para o 

“deserto”, onde tudo aparentemente falta e a vida é difícil? Não, não é: basta 
lembrarmos-nos das palavras de Jesus, pois, no “deserto”, a “água viva” que (só) 
Ele nos dá, torna-se fonte naquele que dela bebe, havendo provisão inesgotável 
que salta para a vida eterna. No “Egito”, entretanto, aquele que bebe da água do 
“poço” (que são as coisas mundanas, visíveis e materiais), torna a ter sede e com 
o passar do tempo tem sua própria vida consumida (não há renovo). 

 
Para ir ao “deserto”, também, é preciso saber obedecer. Jesus 

foi obediente até o fim de Sua missão entre nós, fazendo em tudo a vontade do 
Senhor. Devemos, portanto, por Jesus e por nós mesmos, fazer a vontade do Pai 
neste mundo. “E o mundo passa, e a sua concupiscência; mas aquele que faz a 
vontade de Deus permanece para sempre” (1 João 2: 17). O “Egito” é transitório; 
aquele que faz a vontade de Deus é eterno e atravessa o “deserto” até chegar à 
“Terra Prometida” (Eternidade com Ele). 

 
Mas essa travessia do “deserto” não necessariamente é ruim. É 

difícil, por certo, mas também cheia de glória e de prosperidade em Jesus, que 



  
 

nos guarda, guia e vivifica, jamais deixando que nós morramos de “sede”. Aliás, 
sobre quem espera e confia em Jesus, diz Ele próprio: “Quem crê em mim, como 
diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre” (João 7: 38). Quem 
pode, na verdade, morrer de “sede” no “deserto”, com uma promessa semelhante 
a essa? 

 
Só que esses “rios de águas vivas” não são encontrados no 

“Egito”. Para ser participante dessa maravilhosa promessa é necessário 
abandonar todas as coisas deste Mundo (ou “Egito”), e se lançar no “deserto” ao 
encontro de Jesus. E quando o Senhor Jesus orou, intercedendo pelos homens 
(vide João – Capítulo 17), foi bem claro ao dizer que os Seus não são deste 
mundo (pois preferiram estar no “deserto” à espera da Terra Prometida e ao 
lado Dele). Então, urge que todos nós estejamos no “deserto”, para que se 
cumpra em nós a Santa Palavra de Deus. 

 
De tudo o que foi dito, podemos facilmente verificar que o 

melhor lugar onde devemos estar é mesmo no “deserto”, na companhia do 
Mestre. É lá, no “deserto”, que encontramos o Senhor Jesus. E quem encontra 
Jesus, encontra tudo. Viver no “deserto”, com Jesus, é melhor do que viver no 
“Egito” (Mundo), sem Jesus. Viver com Jesus é viver a mais bela história, a 
maior aventura, viagem segura, destino abençoado e chegada certa. 

 
Eu descobri a Fonte da Vida Eterna a certa altura da minha vida 

e conheci a beleza incomparável do que é nunca mais ter “sede”: Jesus Cristo. 
Desejo a todos, pois, que saciem a sua “sede” onde verdadeiramente há “água”, e 
“água viva”. Eis, portanto, o Caminho: Jesus. “Os aflitos e os necessitados 
buscam águas, e não há, e a sua língua se seca de sede; eu o Senhor os ouvirei, 
eu, o Deus de Israel não os desampararei. Abrirei rios em lugares altos, e no 
meio dos vales; tornarei o deserto em lagos de águas, e a terra seca em 
mananciais de água. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, e a murta, e a 
oliveira; porei no ermo juntamente a faia, o pinheiro e o álamo” (Isaías 41: 17 a 

19). Louvado seja o Nome do Senhor. 
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