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Ambiente: O leproso é, no tempo de Jesus, o  protótipo do  

marginalizado… Além de causar naturalmente  

repugnância pela sua aparência e de infundir medo  

de contágio, o leproso é um impuro ritual (Lev 13- 

14), quem a teologia oficial atribuía pecados especial  

mente gravosos (a lepra era o castigo de Deus para  

esses pecados); por isso, o leproso não podia sequer  

entrar na cidade de Jerusalém, a fim de não des- 

purificar a cidade santa. Devia afastar-se de qualquer  

convívio humano para que não contaminasse os  

outros com a sua impureza física e religiosa. Em caso  

de cura, devia apresentar-se diante de um sacerdote, a  

fim de que ele comprovasse a cura e lhe permitisse a  

reintegração na vida normal. Além disto tudo, os  

samaritanos eram desprezados pelos judeus de  

Jerusalém, por causa do seu sincretismo religioso. 
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«Não foram dez que ficaram curados? Onde estão os outros nove?…» 
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Mensagem: 

O episódio dos dez leprosos (que é exclusivo de 

Lucas) insere-se perfeitamente na óptica 

teológica de um evangelho cujo objectivo 

fundamental é apresentar Jesus como o Deus 

que se fez pessoa para trazer, com gestos 

concretos, a salvação/libertação a todos os 

homens, particularmente aos oprimidos e 

marginalizados. O número dez tem, certamente, 

um significado simbólico: significa “totalidade” 

(o judaísmo considerava necessário que, pelo 

menos dez homens estivessem presentes, 

a fim de que a oração comunitária pudesse ter 

lugar, porque o “dez” representa a totalidade da 

comunidade). 
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A presença de um samaritano no grupo 

indica, contudo, que essa salvação oferecida 

por Deus, em Jesus, não se destina apenas à 

comunidade do “Povo eleito”, mas se destina 

a todos os homens, sem excepção, mesmo 

àqueles que o judaísmo oficial considerava 

definitivamente afastados da salvação. mais 

do que no episódio da cura, em si – no facto 

de que, dos dez leprosos curados, só um 

tenha voltado para trás para agradecer a 

Jesus e no facto de este ser um samaritano. 

Lucas está interessado em mostrar que quem 

recebe a salvação, deve reconhecer o dom de 

Deus e deve estar agradecido. 
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E avisa que, com frequência, são os hereges, os 

marginais, os desprezados, aqueles que a 

teologia oficial considera à margem da salvação, 

que estão mais atentos aos dons de Deus. 

Haverá aqui, certamente, uma alusão à 

autosuficiência dos judeus que, por se sentirem 

“Povo eleito”, achavam natural que Deus os 

cumulasse dos seus dons; no entanto, não 

reconheceram a proposta de salvação que, 

através de Jesus, Deus lhes ofereceu… 

Certamente haverá aqui, também, um apelo aos 

discípulos de Jesus, para que não ignorem o 

dom de Deus e saibam responder-lhe com a 

gratidão e a fé (entendida como adesão a Jesus e 

à sua proposta de salvação). 

Mensagem (cont): 
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Curiosamente, os dez “leprosos” não são 

curados imediatamente por Jesus, mas a 

“lepra” desaparece “no caminho”, quando 

iam mostrar-se aos sacerdotes. Isto 

sugere que a acção libertadora de Jesus não 

é uma acção mágica, caída repentinamente 

do céu, mas um processo progressivo (o 

“caminho” define, neste 

contexto, a caminhada cristã), no qual o 

crente vai descobrindo e interiorizando os 

valores de Jesus, até à adesão plena às 

suas propostas e à efectiva transformação 

do coração. 
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