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Nossa vida é uma viagem aonde nossas ações nos direciona aonde queremos
chegar; a historia do viajante o bom samaritano nos ensinar como exercer
misericórdia no percurso da caminhada.
Jesus falando do reino do céus ao discípulos e ao povo; que seus discípulos voltaram
de uma viagem, que nessa viagem eles expulsaram demônios, e curaram pessoas
em nome de Jesus, Jesus fala pra eles, que tinham de se alegra não pelo os sinais e
sim pelo nome deles está escrito no céus.
Nesse intervalo um especialista da Lei de Moises fez uma pergunta para testa
Jesus, “o que farei para herdar a vida eterna”, Ele lhe responde com outra pergunta
“ o que está escrito na Lei de Moises” o jurista responde (Amarás ao Senhor, teu
Deus, de todo o teu coração, e de toda atua alma, e de toas as sua forças, e de todo
o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo). Disse Jesus fazei isso e
viverás; mas o especialista da Lei queria se justifica e disse quem é o meu próximo.
Jesus fala, avia um homem que descia de Jerusalém a Jericó pelas características era
um comerciante judeu; ao passa pelo deserto rochoso de Judá, foi atacado por
assaltantes e levaram tudo que tinha, como bateram muito nele que ficou preste a
morrer.
Algo inesperado acontece, vem alguém no mesmo caminho, a pessoa o ver o
judeu caído mas passa de longe; o tempo passa e o judeu machucado agonizando
esperando por alguém que lhe ajudasse. O que ele esperava aconteceu passou mais
uma pessoa no seu caminho ao ver caído o moribundo também passa de longe.
Veja é Jesus que fala que era um Sacerdote e um Levita; moribundo caído só sabia
que passou duas pessoas que não ajudaram, com isso perdendo as esperança.
Muitas vezes somos omissos com a pratica cristã, tem pessoas que estão ao nosso
lado mas não sabe que somos herdeiros do Céu; tem muita gente precisando de
ajuda, conselho, seu consolo, auxilio, de sua palavra pra o levanta, uma mão amiga,
seu cuidado, do seu interesse pra o fazer o bem.
Aquele judeu se chega-se ao seu conhecimento que as duas pessoas que lhe podia
ajuda para livra da morte, era um Sacerdote e o Levita e não o fizeram; seria uma
grande decepção; Deus nos chama ao primeiro amor, a ter amor, lidar com pessoas

com amor, não como objetos, pra apoio pra o crescimento financeiro. O judeu não
sabia quem era, mas Deus tudo ver.
Não podemos deixa de ver o que está acontecendo ao nosso lado, estamos
passando por longe e não queremos ver; tem pessoas machucadas, oprimidas,
triste, a beira da morte. Você tem a palavras de vida Eterna, o Deus da Eternidade
Habita em Você, o mesmo que usou de misericórdia exerça dessa misericórdia.
Traga esperança as pessoas que estão ao seu lado, até os de longe que passa.
Homem caído tem uma nova esperança, ele ouviu um barulho, e percebeu
que era um homem mondado no jumento, lhe aproximou e cuidou de suas feridas
com azeite e vinho, o levou para hospedaria. “Aquele homem, Jesus disse que era o
Samaritano”.
Não que você fique sentimental ou sentimentalista com a situação; veja que ação do
samaritano não foi uma atitude de um mero sentimento que o sensibilizou, de pena;
(que tem ação de pessoas que são através da pena, do sentimento) fez a boa ação e
foi embora.
Já fazia parte de seu comportamento e pratica de seu auxilio e consistente, tanto
que ele se preocupou em pagar a hospedagem e de sua despesa quando volta-se .
quantos de nós agimos com sentimentos na hora da dor, fazemos promessas e não
cumprimos, falamos de perdão e não perdoamos, de ter misericórdia e não exercer
a misericórdia.
Depois chegou ao conhecimento do judeu ferido, que quem o ajudou foi um
Samaritano; quem ajudou, quem? ( os samaritano para os judeus era igual aos
animais, alias animais era mas bem tratados do que os samaritanos.)
NÃO BASTA TITULOS, IGREJA, CARRO, CASA, se não tivermos misericórdia de nossos
opressores, aonde praticamos a Graça que Recebemos de Deus. Se a pessoas te
ofende, é declarado inimigo; tenha misericórdia dele, revela pra ele a Salvação em
Cristo.
Jesus pergunta “Quem desses três foi o próximo?” preste atenção: o próximo não é
o necessitado em si, o próximo é o que está pronto a servir, a ajuda. Essa é a
pergunta “de quem posso ser o próximo?”

Conclusão
Nós estávamos caídos no pecado, maltratados, julgados para morrer, alguns a beira
da morte, éramos inimigos de Deus pela pratica do Pecado. O Bom Samaritano,
Jesus teve misericórdia de nós . MISER= miserável e ICORDIA= coração .
Jesus colocou esse miserável homem que sou, dentro de seu coração, e o amor;
Jesus ama todos e usou de misericórdia com todos. E disse ao especialista da Lei:
“AGORA VÁ E FAÇA O MESMO”.
O caminho a percorrer em sua viagem é exercendo misericórdia e desfrutando da
misericórdia.

