
também - Filoso�a do samaritano. * “os judeus consideravam 
os samaritanos como “sub-humanos”, eram desprezados, 
rejeitados, marginalizados”.

De maneira surpreendente, Jesus insere na história, um 
samaritano que exerce piedade, generosidade, compaixão, 
amor, socorro e ajuda ao estrangeiro. Diante disto, Jesus se dirige 
ao perito da lei com a seguinte pergunta: “qual das três 
personagens foi o próximo daquele homem”; e o perito, 
reconheceu que o próximo do homem moribundo na beira da 
estrada, foi aquele que exerceu misericórdia (o samaritano), 
diante disto, Jesus recomendou que ele adotasse este estilo de 
vida, praticando a mesma coisa. O fato é que, só podemos adotar 
este estilo de vida, quando reconhecemos que a nossa situação é 
semelhante ao homem que caiu nas mãos dos assaltantes, 
carecemos da misericórdia, graça e favor de Deus para com nossa 
vida e, uma vez alcançados e transformados por esta generosa 
graça é que recebemos a capacidade vinda da parte de Deus,  
para agirmos com misericórdia e graça, para com o nosso 
próximo. 

Jhon Newton, um tra�cante de escravos, chegou a 
capturar e negociar mais de 20 mil homens. Ele abandonou este 
estilo de vida, após se tornar um discípulo do Senhor Jesus. Foi 
ele quem escreveu a música, Amazing Grace (maravilhosa 
graça). Depois de ser instrumento de desgraça, agora alcançado 
pela Graça do Senhor, tornou-se um agente da misericórdia em 
favor do próximo. Ele disse:

Eu não sou o que deveria ser. Eu não sou o que quero ser.
Eu não sou o que um dia serei. 

Mas, sei que não sou o que um dia eu fui e eu sei que pela 
graça sou o que sou!

Nós, como igreja, tivemos o privilégio de demonstrar 
graça e misericórdia de diversas maneiras para o nosso próximo 
durante esta semana. Crianças, enfermos, encarcerados, 
dependentes químicos, homens, mulheres, idosos, gente que na 
maioria, nunca havíamos visto antes, foram agraciadas por atos 
de amor, não por que amamos, mas por que Ele nos amou 
primeiro. Em tudo Deus seja glori�cado!

No capítulo dez do evangelho de Lucas, encontramos a 
narrativa onde um perito da lei faz a seguinte pergunta para Jesus: 
“Quem é meu próximo¿” Em resposta, Jesus conta a chamada 
parábola do bom samaritano. No contexto mais amplo do 
evangelho de Lucas, a temática aponta para a busca do ser humano 
da auto-justi�cação, o fazer para merecer, conquistar a atenção, o 
favor e a salvação de Deus por méritos próprios. Jesus está 
procurando desconstruir este equivoco e apontar para o favor 
imerecido de Deus, mediante Sua graça e amor manifestado pela 
obra sacri�cial do cordeiro de Deus. O escritor Hernandes Dias Lopes, 
identi�ca três estilos ou  �loso�a de vida, representadas pelas 
personagens da história contada por Jesus.

 A- O que é meu é meu; o que é seu deve ser meu também 
-  Filoso�a dos assaltantes: v.30 “estes lhe tiraram as roupas, 
espancaram-no e se foram deixando-o quase morto”.

Há pessoas cujo o estilo de vida é marcado pela obsessão, 
inveja, desembocando muitas vezes em apropriação indevida 
daquilo que não lhe pertence, promovendo uma soma de prejuízos 
ao seu próximo.

B- O que é meu é meu; o que é seu é seu também: 
Filoso�a do sacerdote e do levita; v.31,32 – “...descendo pela 
mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem passou 
pelo outro lado; e assim também um levita; quando chegou 
ao lugar e o viu, passou pelo outro lado.” 

No primeiro século havia duas formas principais de se 
identi�car uma pessoa; pela linguagem ou vestimentas. Era 
possível saber quem exercia o sacerdócio em Jerusalém pelas suas 
vestes tão distintas; os campesinos falavam aramaico, os da galileia 
falavam siríaco ou grego. Era pouco provável identi�car a 
identidade daquele homem caído á beira do caminho, sem roupas e 
quase sem vida. Para o sacerdote ainda tinha um agravante, se ele 
tocasse em um morto, estaria impuro e teria que retornar para 
Jerusalém por mais uma semana, em busca de cumprir os rituais de 
puri�cação, sendo assim, passou longe do moribundo, bem como o 
levita. Apesar de religiosos, eles agiram de acordo com a natureza 
humana, que é semelhante, em todas as épocas, culturas, 
sociedades, inclusive a atual, que é marcada pelo egoísmo, 
egocentrismo, indiferença, onde, cada um está preocupado 
exclusivamente com o que é seu, e alienado com as necessidades do 
seu próximo.

C- O que é seu é seu, mas o que é meu, pode ser seu 
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