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“Viu, sentiu compaixão e cuidou dele.” (Lc 10,33-35) 

 

A Palavra de Vida que vamos continuar a viver nestes últimos dias da Quaresma, na 

Semana Santa, e no Tempo da Páscoa e, se Deus quiser por toda a vida, é a mesma que 

recebemos no início da Quaresma deste ano com toda a Igreja no Brasil. 

 

“Viu, sentiu compaixão e cuidou dele.” (Lc 10,33-35) 

 

Ela é constituída de três verbos: “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10,33-35). 

Nestes três verbos está a mensagem da Parábola do Bom Samaritano, que está no Evangelho 

escrito por São Lucas, sobre o principal mandamento. 

O sujeito desta parábola, que Jesus contou, era um samaritano, que por ser samaritano 

não recebia sequer a atenção de respeito de um judeu, mesmo na situação em que o samaritano 

ali, à beira do caminho, foi encontrado. “Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu 

nas mãos de assaltantes. Eles arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, 

deixando-o quase morto.” 

Um sacerdote estava passando por aquele caminho. Quando viu o homem ferido pelos 

assaltantes, seguiu adiante, pelo outro lado do caminho. (Lc 10,31)  

O mesmo aconteceu com um levita: chegou ao lugar, viu o homem ferido e seguiu 

adiante pelo outro lado da estrada. (Lc 10,32)  

 Mas, um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu-o e moveu-se de 

compaixão. (Lc 10,33) 

Aproximou-se dele e tratou-lhe as feridas, derramando nelas óleo e vinho. Depois 

colocou-o em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, 

pegou dois denários e entregou-os ao dono da pensão, recomendando: “Tome conta dele! 

Quando eu voltar, pagarei o que tiveres gasto a mais.” (Lc 10,35)  

Na tua opinião -  perguntou Jesus - qual dos três foi o próximo do homem samaritano 

que caiu nas mãos dos assaltantes? 

Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele! 

Então Jesus lhe disse: “Vai e faze tu a mesma coisa.” (Lc 10,37)  

 

Durante a minha vida, até hoje, quantas pessoas eu encontrei caídas, feridas no corpo 

ou na alma e o que eu fiz por elas, quando as encontrei? Fixei nelas os meus olhos? Senti 

compaixão por elas, ou fui dominado pelo medo ou pela indiferença? 

Cheguei a sentir Jesus presente nessas pessoas? O que eu fiz então por Jesus que eu 

encontrei caído? 
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