Nº 3023 08/10/2018

13794. Liturgia de 2ª feira - (08-10-2018) Gl 1,6-12; Sl 110; Lc 10, 25-37 - Certa ocasião, um perito na Lei levantou-se para
pôr Jesus à prova e lhe perguntou: "Mestre, o que preciso fazer para herdar a Vida
Eterna?" Jesus respondeu. "- O que está escrito na Lei? Como você a lê? Ele respondeu:
“Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas
forças e de todo o seu entendimento e ame seu próximo como a si mesmo!” Disse
Jesus: "Você respondeu corretamente! Faça isso e viverá!” Mas ele, querendo justificarse, perguntou a Jesus: "E quem é o meu próximo?” "Em resposta, disse Jesus: "Um
homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe
tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar
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. Mas um samaritano, estando de
viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas,
derramando nelas vinho e óleo. No dia seguinte, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e
cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e disse-lhe: “Cuide dele! Quando voltar lhe pagarei todas as
despesas que você tiver! Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes?”
"Aquele que teve misericórdia dele", respondeu o perito na Lei. Jesus lhe disse: "Vá e faça o mesmo!”
Recadinhos: - Qual seria minha atitude diante de um samaritano abandonado? - Faço algo pelos que sofrem? - Vivo o
verdadeiro Amor? - Tenho compaixão? - Procuro fazer alguma obra de misericórdia?
13795. O Bom Samaritano! - A Parábola do Bom Samaritano é uma famosa parábola apresentada por Jesus que é narrada
somente pelo evangelista São Lucas. Jesus criou-a para explicar que a compaixão deveria ser aplicada a todas as pessoas, e
que o cumprimento do espírito e da Lei é tão importante quanto o cumprimento da letra da Lei! Não adianta conhecer a
Lei e não a seguir.
13796. Um viajante e um assaltado! - Vários viajantes viram a vítima, mas olharam para o outro lado! De repente surgiu
um viajante que se encontrou com a vítima, um homem natural da cidade de Samaria. Ele socorreu a vítima, oferecendolhe todos os cuidados. Jesus faz questão de dizer que era um samaritano, pois durante séculos os judeus de Jerusalém
tratavam mal os habitantes da cidade de Samaria. O próprio interrogador de Jesus na parábola, um doutor da lei,
provavelmente também tinha preconceito contra samaritanos.
13797. A perseguição a samaritanos! - Os samaritanos não eram considerados puros em termos raciais pelos habitantes de
Jerusalém porque eram mestiços de judeu com gentio. Por isso, eram odiados e desprezados pela elite judaica que tinha o
sangue integralmente do grupo étnico de Judá. Embora esses dois grupos étnicos morassem próximos uns dos outros, não
se consideravam nem se tratavam como próximos no sentido moral da palavra. Jesus apresentou o samaritano como a
única pessoa que se dispôs a ajudar aquele judeu indefeso, numa estrada solitária e perigosa, encerrando o ensinamento
com o homem que ajudou o pobre necessitado exatamente dando uma lição que seus ouvintes menos esperavam! Na
verdade, o Amor não tem raça nem cor! Quantas escusas damos para não olhar para os problemas dos outros! O
verdadeiro cristão(ã) tem escrito no coração a Lei do Amor!
13798. Jesus teve compaixão de nós! - Ele ensinou-nos a Bondade e o Amor de Deus Salvador para com os miseráveis
pecadores. Nós éramos como este coitado viajante em apuros. O demônio nos roubou e nos feriu! Quem tem Fé sabe que
Jesus o amou e deu Sua Vida por nós. Pede-nos que sejamos bons samaritanos, que aprendamos a estender as mãos, em
busca dos menos afortunados que nós.
O vinho também era utilizado como medicamento, para ser aplicado externamente em ferimentos e machucados. Após
limpar os cortes e estancar o sangue, o alívio que o homem realmente precisava, o bom samaritano deu-lhe toda a ajuda de
que necessitava. Renunciou ao seu próprio animal e foi a pé, a fim de conduzir o ferido até uma hospedaria da estrada!
Pagou para que fosse cuidado; e prometeu voltar e reembolsar ao hospedeiro as demais despesas de comida e abrigo para
o homem debilitado! Que lição!
13799. Os abandonados nas estradas da vida! - São tantos! E, no entanto, ao lado do pobre samaritano já tinham passado
um sacerdote e um levita! Eles não tiveram coragem de socorrer o pobre abandonado! Triste realidade! Ninguém está
isento do erro, da maldade, se não tiver Deus presente no íntimo de seu coração! O samaritano é Cristo que salva!
H. T. Sell, em sua introdução sobre essa narrativa que pertence a todos os tempos, referiu-se a ela como "fábula,
maravilhosa e verdadeira, para todas as épocas, climas e pessoas! As circunstâncias nas quais foi estabelecida, os tipos
humanos que apresenta, a situação a que alude, tudo isso é encontrado na história de todos os tipos de humanos em
quaisquer que sejam as situações em que se encontrem. A parábola é composta dos elementos da Verdade Eterna e, de
forma clássica, resume a administração da conduta humana!
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