
             
 

 

LEITURA ORANTE – O SAMARITANO 
 

Preparar o ambiente, criando um clima de oração 
 

 Providenciar uma bíblia para cada participante, música instrumental 

de fundo, velas, flores, imagens relacionadas ao tema. 

 

Sugestões para a oração inicial:  
 
Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o 
fogo do Vosso Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a 
face da terra. 
Oremos: Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do 
Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o 
mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso. 
Amém 
 
 

Leitura  
O que o texto diz? 
Ler o texto mais de uma vez. Procurar entendê-lo na época em que foi 
escrito. Observar os verbos e o que expressam. 
 

Lucas 10, 25-33 
 
 O interesse em saber o que, de fato, seria necessário fazer para 
“ganhar” a vida eterna era mui to comum no tempo de Jesus. As pessoas 
queriam saber exatamente o que deveriam fazer, porque era impossível 
cumprir as mais de 600 leis e outras prescrições que existiam na religião. 
Diante da questão: “Que devo fazer para herdar a vida eterna?”, Jesus 
apresenta outra pergunta sobre o que diz a Escritura. O doutor da lei 
respondeu citando o Deuteronômio (6,5) e o Levítico (19,18): “Amarás o 
Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a 
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tua força e com todo o teu entendimento; e a teu próximo como a ti mesmo” 
(Lc 10, 27).  
 Em seguida, ele apresentou outra questão: “Quem é o meu 
próximo?”. Então Jesus propôs uma nova perspectiva e uma nova 
possibilidade de realizar tal mandamento, divergindo do que era proposto. 
Até então, o próximo era o compatriota, membro do povo de Deus e também 
aquele que tinha sido inserido no povo na medida em que assumia sua 
religião e seus costumes.  
 A parábola apresenta alguns personagens, identificados por suas 
etnias ou funções. Um homem, vítima de salteadores, foi deixado quase 
morto, à beira da estrada. Passaram dois homens: um sacerdote, responsável 
pelo sacrifício no templo, e um levita, responsável pela animação da liturgia. 
Ambos agiram com indiferença e seguiram o próprio caminho. Depois veio 
um samaritano que sentiu compaixão e prestou socorro. A compaixão nasceu 
de seu modo diferente de ver a realidade e o levou a agir para mudar a 
situação de sofrimento do homem que estava à beira da estrada. A atitude do 
samaritano mostra que o próximo não é apenas alguém com quem 
possuímos vínculos, mas todos que precisam de ajuda. (cf. Texto base da 
Campanha da Fraternidade 2020, p. 11-14) 
 
 

Meditação 
O que o texto me diz?  
Repetir as palavras mais expressivas, comparar com outros textos 
conhecidos? Qual é o apelo de Deus para mim? Hoje, quem está à “beira da 
estrada” esperando ajuda? Identifico “samaritanos” nos dias de hoje? Quem 
são eles?  Escolher uma frase ou palavra para guardar no mente e no coração.  
 
Do DOCAT... 
158. O que entendemos por “economia”? 
Por ECONOMIA entendemos aquele domínio da realidade social no qual os 
homens satisfazem as suas necessidades e as dos seus semelhantes. Na 
economia trata-se também da produção, da distribuição e do consumo dos 
bens e serviços. 
 
159. Qual é o objetivo da economia? 
O objetivo da economia é o abastecimento material de tudo aquilo que 
precisamos para viver. Para esse efeito, os recursos para isso – matérias-



primas, máquinas, bens de raiz, força de trabalho humano – são escassos. 
Devemos, por isso, construir uma ordem econômica, ou seja, organizar de tal 
modo a economia que estes escassos recursos sejam usados do modo mais 
eficiente e racional possível. O protagonista, o centro e o fim de toda a 
atividade econômica é o homem livre. Onde quer que seja que atuemos 
socialmente, no centro deve estar a dignidade da pessoa e o 
desenvolvimento do bem comum. 
 

“Também na vida econômica e social se deve respeitar  

e promover a dignidade e a vocação integral da pessoa  

e o bem de toda a sociedade.  

Com efeito, o homem é o protagonista,  

o centro e o fim de toda a vida econômica e social”. 

 
 

Oração 
O que o texto me faz dizer a Deus? 
Conversar com Deus a partir do texto. Podem ser feitas orações espontâneas, 
fórmulas, salmos... 
 

ORAÇÃO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2020 
 
Deus, nosso Pai, fonte da vida e princípio do bem viver, criastes o ser humano 

e lhe confiastes o mundo como um jardim a ser cultivado com amor. 
Dai-nos um coração acolhedor para assumir a vida como dom e compromisso. 

Abri nossos olhos para ver as necessidades dos nossos irmãos e irmãs, 
sobretudo dos mais pobres e marginalizados. 

Ensinai-nos a sentir verdadeira compaixão expressa no cuidado fraterno, 
próprio de quem reconhece no próximo o rosto do vosso Filho. 

Inspirai-nos palavras e ações para sermos construtores  
de uma nova sociedade, reconciliada no amor. 

Dai-nos a graça de vivermos em comunidades eclesiais missionárias,  
que, compadecidas, vejam, se aproximem e cuidem daqueles que sofrem,  

a exemplo de Maria, a Senhora da Conceição Aparecida,  
e de Santa Dulce dos Pobres, Anjo Bom do Brasil. 

Por Jesus, o Filho amado, no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém! 
 

 



Contemplação 
Qual é o meu novo olhar a partir da Palavra? 
Assumir um compromisso pessoal e comunitário. 
 
 
Ao final da Leitura Orante, anote as marcas de Deus em você. O esquema 
abaixo pode ser útil. 
 

Palavra, 
versículo, 

imagem que 
mais me tocou 

Sentimentos que 
surgiram ao 

longo da Leitura 
Orante 

Apelos que senti 
durante oração 

Resistências que 
me impediram 

de estar inteir@ 
na oração 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


