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Jovem Vicentino ≅  Bom Samaritano (Lc. 10,30-37) 
 

(Documento de reflexão para a preparação do “Encontro Mundial de jovens 
Vicentinos”, Madri 2011) 

 
 

Há mais de dois mil anos de distância, esta parábola mantém sua atualidade e 
força inspiradora, e nos ajuda e seguir no serviço ao estilo de São Vicente de Paulo. 

 
Refletindo sobre a ajuda realizada pelo Bom Samaritano delinearemos seis 

conotações explicitadas por ele, que servem como referências concretas para a 
atividade pastoral, que o jovem vicentino deve introduzir em seu serviço: 

  
� Primeira conotação: O ser conscientes, “viu” 

 
“Um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de 

assaltantes, que lhe arrancaram tudo, e o espancaram. Depois foram embora, e o 
deixaram quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho; 
quando viu o homem, passou adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um 
levita: chegou ao lugar, viu, e passou adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano, 
que estava viajando, chegou perto dele, viu, e teve compaixão.” (Lc. 10,30-33). 

 
 
Os três protagonistas da narração “vêem” a vítima, mas cada um a olha com 

olhos e corações  diferentes. O sacerdote e o levita, condicionados pelo papel religioso 
de uma concepção vertical da relação com Deus, pelas prescrições da lei e das 
expectativas culturais, “passaram pelo outro lado”, enquanto que o Samaritano se 
deteve, guiado pelas razões do coração. 
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� Segunda conotação: A compaixão “teve compaixão” 
 

O Samaritano conjuga a convicção externa do ver com uma resposta interior, se 
deixa comover e interrogar pelo que vê. 

 
Compaixão, do latim “cum pasión” = sofrer com, não é 

feita nem de piedade nem de superioridade, mas de um 
deixar-se tocar pelas feridas dos demais. 

 
A relação de uma ajuda eficaz se baseia no 

desenvolvimento de atitudes interiores como a compaixão, a 
sensibilidade e a estimulação para orientar e inspirar a ação. 
 
 

 
� Terceira conotação: A aproximação, “Aproximou-se dele” 
 

Não é suficiente sentir dor no coração diante das imagens que nos indignam e nos 
interrogam; a sensibilidade interior sem a ação externa, permanece estéril e morta. 

 
Aproximar-se, significa romper as barreiras geográficas ou culturais para fazer-se 

próximo; aproximar-se é algo particularmente crítico frente àquelas pessoas com 
patologias que, as vezes, provocam enfado ou exclusão nos agentes sanitários, como os 
drogados, os enfermos mentais, soropositivos e os afetados de AIDS, os moribundos,… 
 

Quarta conotação: O cuidado, “fez curativos, derramando óleo e vinho nas 
feridas” 

 
O Samaritano não chega na cena com as mãos vazias, mas leva 

consigo os recursos que a prudência e o bom sentido lhe sugerem. 
 
Fazer curativos, hoje, significa oferecer acolhida a quem está 

na dor, através da gentileza e de gestos que encarnam a bondade; 
derramar óleo da esperança e o vinho do consolo, simbolizam o ato de 
curar as chagas físicas e morais dos que sofrem. 
 
 
� Quinta conotação: O acompanhamento, “...colocou o homem em seu próprio 

animal, e o levou a uma pensão, onde cuidou dele” 
 

Depois de interromper sua viaje para socorrer ao moribundo, o Samaritano 
enfrenta a situação de emergência, o acompanha a uma pousada e fica junto a ele toda 
a noite. 

 
Acompanhar é recorrer um trecho de caminho com quem se sente só e 

desanimado, com quem está tentado a render-se porque está exausto. É fazer própria 
esta mensagem: “No caminhe na minha frente, não poderia seguir-lhe; não caminhe 
detrás de mim, não poderia ver-lhe; caminhe junto de mim e seja meu amigo”. 
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� Sexta conotação: A colaboração, “No dia seguinte, pegou duas moedas de 
prata, e as entregou ao dono da pensão, recomendando: ‘Tome conta dele. 
Quando eu voltar, vou pagar o que ele tiver gasto a mais"  
 

Depois de haver pagado pessoalmente os gastos, o Samaritano não pretende 
fazer tudo por si só, senão que introduz ao dono da pousada, no projeto de assistência. 

 
Este e o campo vital no que obra a pastoral atual. A mais de vinte séculos de 

distância, e o aspecto da parábola que há gozado o maior desenvolvimento. A pousada 
foi substituída por milhares de estruturas sanitárias: hospitales, centros de emergência 
e de reabilitação, casas para idosos, etc. E o dono da pousada oferece cirurgiões, 
radiologistas, anestesistas, cardiólogos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, cada um com 
uma competência específica. 

 
Hoje, a tragédia do desventurado volta a apresentar-se a nós, através de 

milhares de acontecimentos diferentes e as atitudes do Bom Samaritano encontram eco 
nos gestos de quem se faz próximo do que sofre. 
 
 


