
O Bom 

Samaritano



Um homem vinha de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores. 
Acabaram com ele. Deixaram o homem muito ferido.
Casualmente passava um sacerdote, viu o ferido e continuou seu caminho. O 
mesmo fez um levita – estudante para sacerdote . Mas... Um samaritano que 
estava de viagem, chegou perto do pobre homem e vendo-o ferido, teve 
compaixão. Cuidou das feridas com azeite e vinho; colocou-o na sua montaria 
e o levou à próxima hospedaria. Pediu ao hospedeiro, deu-lhe dois denaros e 
lhe disse: “Cuida dele e, se gastares mais eu te pagarei na volta”.

É uma parábola 
desconcertante,  que
deixa os ouvintes de 
Jesus de boca aberta,
olhando , parados, 
como quem quer uma 
explicação.



Quando Jesus acaba de contar a estória, todos entendem, pois conhecem bem
essa região deserta e perigosa na direção de Jericó. Sabem que é quase
impossível não topar com assaltantes. É também, um caminho bem
frequentado, pois por ali passam todos os dias, os sacerdotes e levitas que
serviam no Templo. Muitos peregrinos usam esta estrada para irem ao Templo.
Mercadores também, para negociarem em Jerusalém.
Os sacerdotes e levitas que passavam por alí, moravam fora de Jerusalém e iam
ao Templo quando eram escalados para os serviços sagrados.



Infelizmente aparecem dois    

viajantes vindos do templo: um 

sacerdote e depois um levita. 

Cumpridas as tarefas 

retornavam para suas casas.

O ferido espera que o acudam, 

afinal são de seu povo, do 

Templo, sem dúvida terão 

compaixão.

Porém, ambos têm a mesma reação: 

olham e passam, não porque têm medo, 

mas porque ao tocar num ferido ou 

doente, eles se tornariam impuros.

Os ouvintes de Jesus  ficam 

escandalizados. 

Como não ajudar alguém tão ferido?



Jesus continua: na curva da estrada aparece outro 

viajante. Não é sacerdote nem levita; não vem do Templo e 

nem pertence ao povo judeu. É um odiado samaritano.

Samaritano era o povo que 

descendia da união entre os 

colonizadores assírios e as 

mulheres israelitas que não 

tinham sido deportadas da 

Assíria após a destruição do 

Reino do Norte. 

Quando os judeus  voltaram 

do exílio da Babilônia, os judeus 

Expulsaram os samaritanos 

do “povo eleito” e não lhe 

permitiram  participar

da reconstrução do Templo, pois era um povo impuro, porque se 

misturou com os estrangeiros (Assírios). Daí é que esse povo escolhe 

o monte Garezim, como sendo o lugar sagrado de Javé.



O Samaritano se aproxima. Provavelmente era um comerciante

dedicado a seus negócios. O ferido sente medo. E os ouvintes de Jesus

também estranham ser justamente um samaritano que para e se

aproxima. O pior vai acontecer. Mas....Jesus surpreende outra vez.

É justamente um samaritano que sente compaixão. Apeia do cavalo,

pega o vinho e desinfeta as feridas, toma azeite e suaviza-lhe a dor.

Enfaixa-o, coloca-o em sua montaria e o leva à hospedaria mais próxima.

Paga uma diária e diz ao 

estalajadeiro:

- Cuide dele. E quando eu 

voltar pagarei o que ficar 

pendendo.

Esse homem não parece 

um comerciante 

preocupado com suas 

mercadorias. Ele age 

como um pai, uma mãe 

que tem um cuidado 

carinhoso.



Não pode haver maior surpresa 

para os ouvintes de Jesus . 

- Como pode Jesus, ver o Reino 

de Deus, na compaixão de um 

odiado samaritano?

- Será verdade que a misericórdia 

de Deus pode vir através de um 

inimigo?

Jesus desconcerta.

Jesus inverte tudo.

O odiado inimigo é aqui,  o 

salvador.

Acontece, que Jesus olha a vida 

a partir das vítimas necessitadas 

de ajuda, a partir do pobre, do 

doente, do necessitado.



A necessidade do irmão é um desafio para todos nós. É preciso 

entender a misericórdia de Deus. Deus ama, de fato, o inimigo, 

esquece ofensas e mágoas de séculos do Povo hebreu.

Os judeus que escutavam Jesus se perguntavam: Será preciso ser até 

desleal com o próprio grupo para ajudar alguém caído na estrada, em 

qualquer caminho?  É isso o Reino de Deus?

É um desafio para todos, pois precisaremos reorganizar todos os 

nossos sentimentos, e dar prioridade à misericórdia.

Se o amor não 
superar a lei, não é amor. 

Mesmo diante das leis mais 
justas ,

o amor deve 
ser maior.



Para acolher o Reino e pertencer ao time de Jesus, não é preciso:

- Ir ao deserto e fundar uma “comunidade santa”, como a de Qumran;

- não é preciso fechar-se a uma observância escrupulosa e radical 

como faziam os retos fariseus;

- não é preciso sonhar com rebeliões violentas contra Roma, como 

desejam certos grupos do povo; 

- não é preciso fortificar a religião do Templo, como queriam os 

sacerdotes de Jerusalém.

O que é preciso é introduzir, na vida de todos, a 

COMPAIXÃO parecida com 

a de Deus.

É necessário ser compassivo com os excluídos do trabalho e do pão; os 

delinquentes incapazes de refazer sua vida; as vítimas de tantos tipos de 

maldades.

É preciso implantar a misericórdia nas famílias e aldeias; no sistema 

religioso do Templo; nas relações entre Israel e seus inimigos.



Jesus queria  gravar  no 
coração de todos algo que Ele 

trazia bem dentro de seu 
coração:

- Os perdidos pertencem a 
Deus, os maus pertencem a 

Deus, e Ele os ama 
apaixonadamente e, quando os 
encontra, sua alegria é imensa.



Sou pobre, infeliz, desvalido,

porém, o Senhor guarda a minha vida,

e, por mim se desdobra em carinho (Sal.39),



- O que você sente e pensa quando lê esta 

parábola?

- Teria ou tem a coragem de ser assim 

como foi o Bom  Samaritano?

- Já fez algo semelhante? Conte para nós!

- Tem visto gestos como este, na sua 

comunidade?  Na sociedade?
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