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ASPECTOS TEOLOGICOS, EPISTEMOLÓGICOS E ESCATOLÓGICOS DA 
PARÁBOLA DO BOM SAMARITANO 

 
RESUMO - O presente artigo tem por objetivo apresentar uma visão unificada entre a hermenêutica 
textual e alegórica, tomando como base a parábola do bom samaritano, apresentada pelo Senhor 
Jesus Cristo narrado no o Evangelho de Lucas capítulo 10 dos versículos 25 a 37. Historicamente, no 
passado alguns teólogos como Orígenes e Agostinho apresentaram interpretações ditas alegóricas 
desta parábola, contudo posteriormente, teólogos modernos como Jonh Stott refutaram esta 
interpretação, entendendo que não se poderia dar ao texto outra interpretação que não fosse uma 
textual, restringindo sua hermenêutica e exegese exclusivamente ao fato narrado na parábola diante 
deste impasse, surge a necessidade de analisar a possibilidade de harmonizar ambos os 
entendimentos, a fim de que o máximo de conhecimento e ensinamento sejam extraídos do texto, 
levando em consideração a boa exegese e hermenêutica, o contexto da época, em que foi escrito, a 
motivação da proposição da parábola e a quem ela se destinou, e qual o impacto que ela causa com 
seu ensino tanto no passado quanto nos dias atuais e no futuro. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Hermenêutica. Textual. Alegórica. Harmonia. 
 
 



 

1- INTRODUÇÃO 

 

A parábola do Bom Samaritano nos foi apresentada pelo Senhor Jesus Cristo 

e registrada segundo a Bíblia Sagrada no Evangelho de Lucas no capítulo 10, a partir 

do versículo 25 até o versículo 37, nesta parábola, o Senhor Jesus estava sendo 

interpelado por um intérprete da Lei que “queria pôr Jesus à prova”, e o questiona 

sobre o que seria necessário para herdar a vida eterna, sendo que, a partir da 

interpelação do homem, Jesus propõe, ou apresenta a presente parábola. 

O termo parábola é muito comum na narrativa dos Evangelhos. Foi bastante 

usado por Jesus durante seu ministério terrestre. De acordo com Júnior (2008), este 

termo tem sua origem no Grego Koinê, ou grego comum, língua falada naquela 

época, vem de duas palavras gregas (para= ao lado de; ballein= lançar), e, 

etimologicamente, significam algo que é lançado ao lado de outro para comparação. 

Dentro do contexto literal da passagem, onde Jesus estava sendo colocado à 

prova, ele apresentou esta parábola com o fim de demonstrar ao intérprete da Lei a 

importância do amor ao próximo, ou seja, Jesus queria demonstrar àquele homem 

que para se herdar a vida eterna é necessário amar a Deus acima de tudo e as 

pessoas como a si mesmo, desejando o bem do próximo, fazendo o que estiver a seu 

alcance para ajudar. Contudo, mais à frente nos deteremos também nesta questão 

do “amor” descrito na parábola. 

Por certo, este é o objetivo primordial, textual e teológico da parábola. 

A história da igreja, contudo revela que nos seus primórdios, outro sentido foi 

levantado por alguns teólogos importantes. Sentidos estes que possuem uma visão 

mais aprofundada desta parábola. Os teólogos vão chamar este tipo de interpretação 

de “alegórica”, uma vez que irá fazer uma leitura extra literal do texto, focando sua 

interpretação em aspectos epistemológicos e até mesmo escatológicos, como é o 

caso da presente. 

Paulo Roberto Batista Anglada (1997) afirma: 

 

A hermenêutica alegórica prevaleceu durante a idade média, sendo que sua 
origem provável seria o sistema hermenêutico de Agostinho. Ainda segundo 
ele, “Clemente de Alexandria (†215) e Orígenes (†254) são os dois principais 
nomes da escola alegórica de Alexandria, no Egito. Clemente identificava 
cinco sentidos para um dado texto das Escrituras: 1) histórico, 2) doutrinário, 
3) profético, 4) filosófico e 5) místico. Orígenes distinguia três níveis de 
sentidos: 1) o literal, ao nível do corpo, 2) o moral, ao nível da alma, e 3) o 
alegórico, ao nível do espírito. (ANGLADA, 1997) 



 

 

Apesar destes tipos de hermenêutica que podem ser aplicas ao texto, nessa 

pesquisa, verifica-se que, via de regra, faz-se uma separação entre ambas, sendo 

que não se admite, na teologia e epistemologia tradicional, a possibilidade de que o 

texto apresente as duas interpretações, e este é o problema.  

Diante desta dualidade, haveria possibilidade de se harmonizar as duas 

interpretações? Vê-se que enquanto a primeira apresenta ensinos de ordem prática 

diária, voltadas para a prática do “amor”, a segunda, como será apresentada adiante, 

volta-se para uma interpretação escatológica messiânica mais profunda. 

 

2- MATERIAL E MÉTODOS 

 

A metodologia empregada no presente artigo restringiu-se a pesquisas 

bibliográficas e na rede de alcance mundial (internet), posto que o trabalho é de 

cunho exegético e hermenêutico, mantendo o foco na elucidação do problema 

proposto. 

Para tanto, vários materiais e artigos foram pesquisados a fim de se 

estabelecer uma linha de raciocínio voltado a uma hermenêutica que apresente uma 

solução lógica e bíblica para a dualidade que a presente parábola traz ao longo do 

tempo. A intenção não é propor uma nova interpretação, uma vez que não teríamos 

espaço para tal neste artigo, porém sintetizar as visões históricas e harmonizá-las. 

 

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para dar prosseguimento no estudo e aprofundamento do assunto, é preciso 

entender de forma correta qual seja o conceito de hermenêutica, uma vez que sem 

ela seria impossível a análise correta e aprofundada deste e de qualquer outro texto 

sagrado.  

Temos então de acordo com Cherith Fee Nordling (2001) a seguinte 

definição de hermenêutica: 

 

Disciplina que estuda os princípios e as teorias de como os textos devem ser 
interpretados, sobretudo os textos sacros como a Bíblia. A hermenêutica 
também se preocupa com o entendimento dos papéis e dos relacionamentos 
singulares entre o autor, o texto, o público-leitor original e o posterior. 
(NORDLING et al, 2001) 



 

 

Portanto, a hermenêutica é a matéria que vai disciplinar a metodologia de 

estudo de um determinado texto, obrigando o leitor a submeter-se a determinados 

critérios interpretativos, a fim de se manter a coerência do ensino original e sua 

aplicabilidade temporal – para o tempo em que foi escrito, e atemporal – para os dias 

de hoje e posteridade. 

Ao voltar os olhos para o texto, Jesus propõe a parábola, em resposta à 

pergunta do intérprete da lei, homem do qual se esperava maior sagacidade e 

conhecimento daquilo que o Messias estava tratando em seu discurso anterior, 

contudo, sua pergunta permanecia, o que era necessário fazer para se herdar a vida 

eterna. 

Jesus então apresenta a parábola do bom samaritano que ao ver o homem 

assaltado e agredido por ladrões, se compadece deste, para e o socorre, ao contrário 

do sacerdote e levita, que avistando-o quase morto à beira da estrada, passam de 

largo e nada fazem para o ajudar. 

Com certeza Jesus usa estes três personagens de forma proposital, posto 

que faziam parte do convívio do intérprete, que estava familiarizado com os 

sacerdotes e levitas, e com certeza os honrava e respeitava, ao contrário dos 

samaritanos, uma vez que historicamente era conhecido haver uma desavença, uma 

rixa por assim dizer, entre os judeus e os samaritanos, fato este revelado pela própria 

Escritura Sagrada conforme João 4:9, o que remontava à época da colonização da 

Terra prometida, no Antigo Testamento. 

Mas o ponto principal da parábola reside no “amor” ao próximo. A teologia 

tradicional e a hermenêutica textual vão entender que a presente parábola restringe 

seu ensinamento ao fato de como herdar a vida eterna, ou seja, entende e ensina 

que a parábola do bom samaritano ensina que o verdadeiro servo de Deus é aquele 

que revela seu amor ao próximo. 

Conforme Stott (2017) esta parábola “(...) é uma ilustração do amor”, ou seja, 

segundo este renomado teólogo neste artigo ele não vê como plausível uma 

interpretação alegórica do texto, restringindo assim sua interpretação a uma 

hermenêutica puramente e exclusivamente textual. 

Esta tem sido uma constante no que tange aos sermões, discursos e estudos 

que tomam por base essa parábola. De fato, textualmente não se pode negar que o 

texto é claro quando fala do amor ao próximo como sendo reflexo de uma vida 



 

convertida ao Senhorio de Cristo. Contudo, a questão é mais profunda. 

Como dito anteriormente, a parábola é uma resposta à pergunta do intérprete 

da lei: o que é preciso ser feito para se herdar a vida eterna? Então, não se pode 

desassociar o sentido maior e principal da parábola, que é a resposta a esta 

pergunta. 

 

3.1 ANÁLISE LINGUÍSTICA 

 

Ao atentar para o texto original em que o Novo Testamento foi escrito – grego 

koinê, vê-se que esta língua original, como qualquer outro idioma, possui 

características linguísticas muito específicas, próprias de seu tempo e de seu idioma. 

Neste diapasão, faz-se necessário lançar entendimento sobre um termo que 

é central nesta parábola. Observa-se que no  versículo 26 de Lucas 10, que em 

resposta à pergunta do intérprete da Lei, o Senhor Jesus, responde-o perguntando o 

que estava escrito na Lei, e como ele a interpretava. De imediato, no versículo 27, o 

homem lhe respondeu que a Lei trazia como princípio basilar “Amar o Senhor, teu 

Deus, de todo o teu coração, de toda tua alma, de todas as tuas forças e de todo o 

teu entendimento.” 

É óbvio que este é o ponto central deste texto, e a hermenêutica se dedica a 

isso, é o “AMOR”. Contudo, é importante saber que o grego koinê possuía sete 

palavras, para designar sentimentos correlacionados ao amor, sendo, porém, que em 

cada palavra o sentido era diverso e específico, limitado ao momento, contexto ou 

evento que se dedicava a explicar. Infelizmente, as traduções posteriores, 

principalmente as traduções para o português não se dignificaram em tentar se 

aproximar do sentido original de cada palavra, a fim de revelar qual seria o sentido 

exato que estava sendo expressado no texto em questão. 

Diante disto, faz-se necessário um breve esclarecimento sobre cada 

expressão original. O texto neotestamentário, apresenta sete palavras para designar 

esta emoção, este sentimento, a saber, Philos; Pragma, Ludus, Eros, Storge, 

Philautia, Ágape. 

Cada uma destas palavras tem um sentido, um significado diferente, e desta 

forma, atribui ao texto um sentido distinto e próprio, não podendo ser confundido com 

os demais.  

O autor Grenz, et al, (2001) esclarece que o Philos se refere ao sentimento 



 

compartilhado com o próximo. Está ligado à empatia, em colocar-se no lugar do outro, 

dai a palavra filantropia. Em Pragma temos o sentimento de uma dedicação a um 

bem maior, a uma causa considerada nobre, ou seja, é um amor pragmático. Ao 

Ludus é dado um sentido contrário ao do Pragma, e é um sentimento mais 

extrovertido, sendo entendido como um amor sem compromisso, uma brincadeira, 

uma aventura. Já em Eros temos o sentimento relacionado à paixão, a atração 

erótica entre homem e mulher, é o desejo sexual carnal. O Storge apresenta-se como 

o sentimento de amor entre pais e filhos. É aquele sentimento que leva os pais a se 

doarem pelos seus filhos e seus filhos a amarem a seus pais. Não menos importante 

temos a Philautia, que nada mais é do que o “amor próprio”. Está relacionado 

basicamente com a auto estima. E por fim, e que é o ponto central desta análise, 

temos o Ágape.  

O amor ágape difere-se totalmente dos demais, pois o sentido deste amor 

está relacionado diretamente como o Amor Divino. É o amor que Deus revelou ao 

mundo. Vemos esse Amor revelado em João 3:16, e lá está o termo ágapaw – amou. 

Esse amor é diferente. O amor ágape não vem do ser humano, não é próprio da 

humanidade. Os demais sim, mas este não. 

A Palavra de Deus releva que este amor nos é dado em Cristo. Nós o 

amamos porque Ele nos amou primeiro – 1 João 4:19, e seu Espírito Santo vem 

habitar nos corações daqueles que são transformados pelo poder do Evangelho de 

Cristo. Somente a partir desta transformação, feita pelo próprio Deus, é que o ser 

humano terá condições de amar como o Senhor determina, somente assim receberá 

e amará com o amor ágape. 

Muitos podem, ao olhar para esta parábola, entender que o ensino principal é 

a bondade para com o próximo, ledo engano. De fato, a ação realizada pelo bom 

samaritano em prol do homem assaltado e ferido não deixa de ser um “ato de 

bondade”. Contudo esta ação vai mais além. Segundo Champlin (2001) “Deus é 

amor e, portanto, é o ser supremamente bom, bem como a origem de toda a bondade 

(1 João 4:6). Através do amor, as boas obras visam o benefício do próximo (...)” 

Aqui não se trata de amor filantrópico, mas Jesus fala do amor ágape, como 

será apresentado adiante, ou seja, nessa parábola, Jesus deixa claro, que com 

relação à questão do amar ao próximo, dentro da intensidade exigida por Ele, só 

pode ser exercida por aquelas pessoas que foram transformadas, convertidas pelo 

Espírito Santo, a Jesus Cristo, através da pregação do Evangelho. 



 

Desta forma, a pergunta de Jesus ao homem, não foi mera retórica. Ao 

recitar a Lei, ele confirma que se deve amar a Deus acima de todas as coisas e ao 

próximo como a si mesmo. No texto original da parábola do bom samaritano, 

encontra-se a palavra Agapéseis, ou seja, o amar de nosso texto em português, 

agora assume uma profundidade maior. O ser humano perdido, não tem condições 

de amar ao próximo e nem a Deus, da forma que Ele deve ser amado. E isto se dá 

pelo fato de que o homem sem Deus, não recebeu o ágape de Deus, e não se pode 

dar aquilo que não se tem. 

 

3.2 ANÁLISE ALEGÓRICA 

 

A interpretação hermenêutica alegórica, muitas vezes é refutada pela maioria 

dos teólogos, contudo historicamente ela foi usada e ensinada, e possui grande valor 

teológico, desde que seja considerada dentro do contexto exegético, hermenêutico, 

teológico e epistemológico, não se admitindo assim devaneios ou adaptações 

esdrúxulas com ensinamentos extra bíblicos.  

Antônio Almeida (1979), em seu Manual de Hermenêutica Sagrada, 

apresenta todos os aspectos que regem a interpretação de um texto sagrado. Entre 

eles ele ensina que a “alegoria é a narrativa em que as pessoas representam ideias 

ou princípios.” 

Não devemos, nem podemos interpretar uma parábola desconsiderando 

seus elementos alegóricos. O Senhor Jesus por diversas vezes se utilizou de 

parábolas com sentido alegórico para repassar o ensino que desejava, dentre elas 

cita-se a parábola do joio e do trigo, a parábola dos talentos, das dez virgens, entre 

outras tantas. Desta forma, corrobora-se como procedente e plausível o 

entendimento alegórico de uma determinada parábola. 

De forma ímpar, a parábola do bom samaritano possibilita fazer uma 

interpretação tanto literal quanto alegórica, contudo adotar uma em detrimento da 

outra não parece ser adequado, uma vez que desta forma abre-se mão de um 

ensinamento profundo conforme apresentado abaixo. 

 

 

 

 



 

3.3 DOS PERSONAGENS 

 

Existem vários personagens, a saber, o homem que desce de Jerusalém 

para Jericó. Depois os ladrões, em seguida o sacerdote, o levita, o samaritano e por 

fim o dono da hospedaria. Cada um desses personagens se apresenta dentro do 

contexto daquela época, com uma significação muito específica, dando sentido novo, 

profundo, messiânico e escatológico à parábola. Há também outros elementos como 

o óleo, ataduras, os denários, a hospedaria e o animal usado pelo samaritano, que 

assumem um papel exclusivo e específico dentro desta análise alegórica. 

Os símbolos, segundo Almeida (1979), citando Fairbairn e Terry, possuem 

princípios de interpretação, sendo que as imagens devem ser contempladas em seus 

aspectos mais gerias e comuns e deve-se fazer uma aplicação coerente e uniforme 

dos símbolos, não saltando do figurado para o literal ou vice-versa. 

Dessa forma, a interpretação alegórica desse texto não pode ser 

desconsiderada ou rechaçada, como muitos tem feito. Ela é importante, oportuna, 

inspiradora e eficaz. 

 

3.4 DA INTERPRETAÇÃO 

 

Partindo para a interpretação em si, é cabível ao texto o seguinte 

entendimento com o seu devido co relacionamento:  

- Jerusalém simboliza os céus – não é à toa que Jerusalém é a “Cidade de 

Deus”. 2 Crônicas já estavam declarado:  

 

Porém escolhi a Jerusalém para que ali estivesse o meu nome; e escolhi a 
Davi, para que estivesse sobre o meu povo Israel. Também Davi meu pai 
teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. 
2 Crônicas 6:6,7. (ALMEIDA, 2018) 
 

- O homem atacado pelos ladrões simbolizava Adão (a humanidade) - em 

Adão todos pecaram Gênesis. 3 – 1 Co. 15: 21-22; 

- Jericó simboliza o mundo – se Jerusalém simbolizava a presença de Deus, 

pois ali estava o Templo, Jerico, localizado na região de Samaria, a 250 metros 

abaixo no nível do mar morto simbolizava o mundo perdido sem Deus pois estava 

debaixo de maldição – Josué 6:26. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/2cr/6/6,7+


 

- Descia pelo caminho – pode ser entendido como o afastamento da 

humanidade, criada a imagem e semelhança de Deus (Jerusalém) e caiu em pecado 

se afastando mortalmente do Senhor (Jericó); 

- Os ladrões, simboliza, o diabo e suas hostes – em Mateus 10 Jesus ensina 

que Ele é a Porta das Ovelhas, e quem não vai a Ele é pego por ladrões. Ele ensina 

ainda que Ele é a porta que dá salvação, fora dele há o ladrão que vem para roubar, 

matar e destruir, (v.10) numa clara alusão aos poderes das trevas que querem 

destruir a igreja e os homens. 

- O sacerdote simboliza a lei – o sacerdote era o responsável por trazer ao 

povo a lei de Deus. Jesus enfatiza que o sacerdote “descia” pelo mesmo caminho do 

homem, ou seja, Jesus está ensinando que a Lei, apesar de ser perfeita, não pode 

salvar o homem da perdição. 

- O levita simbolizava os profetas, uma vez que os levitas eram aqueles que 

deveriam servir o Templo, mantendo ordem, assim como os profetas faziam a 

vontade de Deus. De igual forma, Jesus afirma que o levita “descia” pelo mesmo 

caminho do homem. Nisso o ensino é que a religiosidade, marcada pelo Levita como 

Tipo do Templo, não pode salvar o homem, pois se distanciaram do Senhor. 

- O bom samaritano, tipo de Cristo: Jesus se coloca no seu próprio papel 

como o salvador da humanidade caída. Aproveita o fato de haver uma rixa entre 

judeus e samaritanos e usa a figura do samaritano como tipo para si, uma vez que o 

próprio evangelho revela que Jesus veio para os seus (judeus) e eles o rejeitaram. 

- O óleo, tipo do Espírito Santo. O óleo era usado nos reis, profetas e 

sacerdotes como instrumento de unção, demonstrando o recebimento do Espírito 

Santo. Aqui o homem depois de salvo, recebe o Espírito Santo. 

- A atadura, tipo da Palavra. A salvação, fé vem por meio da pregação do 

Evangelho (Romanos 10:17). A palavra deve ser “atada” no novo homem (Provérbios. 

3:3).  

- O animal sobre o qual foi colocado o homem ferido, o corpo de Cristo (que 

suporta o Adão caído) (Romanos 5:17). 

- A estalagem, tipo da igreja militante e da igreja triunfante. O homem salvo é 

inserido no Corpo de Cristo, a saber, sua Igreja. (1Coríntios 12:13) 

- O hospedeiro, tipo do Espirito Santo, pois assim como repousa sobre o 

hospedeiro a responsabilidade de cuidas dos que ali estão, essa é a missão do 



 

Espírito Santo. Ele é o Consolador, que cuida da Igreja até a volta de Cristo. (João 

13:16) 

- As duas moedas – tipo da promessa do bom samaritano de voltar, a 

segunda vinda de Cristo. O samaritano deixa o homem aos cuidados do hospedeiro e 

paga dois denários que eram o valor de dois dias de jornaleiro ou dias de serviço. Isto 

é uma clara alusão ao tempo em que Cristo ficará fora. Contudo, por não saber a 

data de sua volta (Mateus 24:36) Jesus dá um apontamento de que poderá passar 

um pouco, contudo a indicação é de sua volta que não chegará ao terceiro dia de 

diária. Isto é importante, porque lança luz sobre a volta de Cristo, estando em 

consonância com o sermão profético de Jesus, escrito em Mateus 24. 

 

4- CONCLUSÃO 

 

Ao final, entende-se que não se pode aceitar que uma interpretação alegórica 

dessa passagem não seja um instrumento importante de instrução e crescimento.  

Aqui tem-se todos os elementos de toda a obra da Criação, queda do gênero 

humano, sua redenção, salvação, santificação e finalmente sua glorificação, que se 

dará no retorno glorioso do Senhor para buscar sua igreja que está aos cuidados do 

Espírito Santo da promessa. 
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