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O texto lucano do Bom Samaritano é conhecido de todos. Jesus conta esta 
parábola a um doutor da Lei que, para provar o Mestre, pergunta o que é necessário 
para herdar a vida eterna e quem é o seu próximo. A resposta de Jesus aponta para o 
essencial: fazer-se próximo dos caídos e feridos pelo caminho. Todos nós conhecemos 
a reflexão desse texto. Gostaria de chamar a atenção sobre outro ângulo. Estamos 
acostumados a olhar a pessoa do Bom Samaritano como referência para nossa vida 
cristã. Sem dúvida isso é necessário. Porém, gostaria de olhar a pessoa do caído pelo 
caminho. 

A vida humana se constitui num itinerário longo e complicado. Viver é difícil, e não 
adianta ficar lamuriando como se a vida tivesse obrigação de ser fácil. Crescer é 
tremendamente doloroso, porque pressupõem podas, limites, renúncias, escolhas 
difíceis em vista de outros ganhos. Em todo momento, estamos ganhando e perdendo. 
Impossível ganhar sempre. Em nossas opções sempre teremos que perder para ganhar 
em outra direção. Há uma dor natural na criança adolescendo, no adolescente entrando 
na sua juventude, quando atingimos a idade adulta ou envelhecemos. Tomar decisões, 
lutar pela sobrevivência, educar filhos, relacionar-se etc são dificuldades inerentes à vida 
humana. Nesse caminho não raras vezes somos assaltados, espancados e despojados. 
A mídia nos despoja de nossa singularidade, massificando-nos pela propaganda. O 
mercado assalta-nos, fazendo-nos meros produtores e consumidores, peça no sistema 
neoliberal globalizado. A economia, força regente do sistema, despoja-nos de nossa 
dignidade e gera excluídos em grande quantidade, injustiçados e descartados. Não raras 
vezes, a religião deturpada nos despoja de nossa consciência em discernimento, 
levando-nos à alienação exercida pelas leis autoritárias, ritualismo sem espírito e 
infantilismos. Isso não significa que a religião deva ser assim, mas infelizmente a religião 
deturpada tem causado grandes danos. O que dizer de nossas relações? Sabemos que 
a relação tanto pode curar como pode adoecer. 

Infelizmente, não podemos impedir todos os assaltos, despojos e espancamentos 
que pessoas, grupos ou sistemas provocam em nossas vidas. Porém, mais importante 
do que aquilo que os outros nos fazem de mal é o que fazemos com o que os outros nos 
fazem. Impossível viver uma vida que não tenha algum assalto ou alguma ferida em 
algum momento desta caminhada humana. Algumas feridas foram feitas quando ainda 
estávamos no ventre materno, outras surgiram de nossas relações com o pai e a mãe, 
com os irmãos e irmãs e demais pessoas do nosso convívio. Outras são provocadas 
pelas nossas estruturas sociais. Como tratamos nossas feridas? Tentar esquecer o 
ferimento não nos assegura sua cura. Pelo contrário, a ferida esquecida pode infeccionar 
a pessoa como um todo. 

Os padres do deserto, cristãos que procuravam viver a radicalidade da vida cristã 
quando o cristianismo se tornou oficial e débil em seu testemunho, ensinam-nos a 
dialogar com nossas feridas, dores e paixões. Para curar-se é necessário permitir que 
alguém toque nossas chagas. Claro que não se trata de qualquer um. Há pessoas que 
metem o dedo em nossos ferimentos para fazê-los sangrar ainda mais. Obra da 
crueldade humana, muito comum dentro das famílias e comunidades religiosas quando 
desejamos atingir alguém. 

O caído pela beira do caminho encontra-se nessa situação: foi assaltado, 
despojado e ferido. Está semimorto. O sacerdote e o levita, conhecedores da Lei de 
Deus, passam longe com medo de se tornarem impuros. Isto nos faz perceber que só o 
conhecimento da Palavra de Deus não é suficiente. Não basta saber, se o que sabemos 
não se torna prática de vida. O Samaritano pára, move-se pela compaixão. Compaixão 
significa tanto o “amor ardente com” como o “sofrer com”. Ele se aproxima, cuida das 



feridas do outro, purificando-as, desinfetando-as com o vinho e derramando o óleo, para 
ajudar na cicatrização. No fundo, o Bom Samaritano derrama sobre as feridas do outro 
seu carinho, compaixão e solidariedade. Sua gratuidade leva-o a pagar a hospedagem e 
a envolver, nesse drama, o próprio hospedeiro para exercitar a arte do cuidado.  

Só sabe cuidar das feridas alheias, quem já passou pela dor de suas próprias 
feridas. O Samaritano conhecia bem a dor da rejeição e do preconceito que o povo judeu 
nutria por sua gente. Só sabe se compadecer, solidarizar-se e cuidar, aquele que é 
dotado de sensibilidade humana. Esse é o critério de salvação, anterior a qualquer 
profissão religiosa. Você não precisa ser católico, protestante ou pentecostal para ver 
alguém sofrendo e solidarizar-se. Isso independe de religião. Pode ser um ateu, alguém 
sem nenhuma religião ou de profissão religiosa diversa da minha. Todas as vezes que a 
sensibilidade humana nos mover a fazer algo pelo outro, estaremos acolhendo a 
salvação divina. A nossa fé explicitará que cada vez que humanamente senti-me movido 
a amar concretamente, toquei com os meus dedos, na pessoa do outro, as feridas do 
próprio Deus. 

Hoje, sem dúvida, não basta um pouco de vinho e azeite para curar as chagas de 
nossos irmãos. A multidão dos caídos pela beira do caminho agigantou-se de tal 
maneira que precisamos de ações organizadas no âmbito sócio-político para consolar, 
amenizar a dor e transformar as estruturas sustentadas por grupos e sistemas que ferem 
impiedosamente. 

O ferido pelo caminho oferece a possibilidade de salvação ao Samaritano. O 
Samaritano, por sua vez, também excluído e ferido pelo preconceito judaico, também 
oferece salvação ao ferido. Somos canais, portadores da salvação de Cristo uns para os 
outros. O deixar-se tocar em suas feridas e deixar-se cuidar é tão importante quanto o 
toque e o cuidado daquele que se compadece. No encontro dos feridos, a cura e a 
humanização acontecem para ambos.  

  

 

PARA REFLETIR/REZAR 

 

1. Você tem deixado que outros toquem suas feridas para serem curadas? Você 
é capaz de tocar e curar as feridas dos outros? 

2. Quais são os assaltos, despojamentos e feridas que você tem sofrido durante 
sua caminhada? 

3. Sua sensibilidade humana o leva à compaixão que socorre os feridos pelo 
caminho? Torna-o capaz de envolver outros na arte do cuidado? 
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