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Lucas 10

� 25 E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e 
dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? 

� 26 E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? 
� 27 E, respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de 

todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas 
forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como 
a ti mesmo. 

� 28 E disse-lhe: Respondeste bem; faze isso, e viverás. 
� 29 Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a 

Jesus: E quem é o meu próximo? 
� 30 E, respondendo Jesus, disse: Descia um homem de 

Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os 
quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-
o meio morto. 

� 31 E, ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo 
sacerdote; e, vendo-o, passou de largo. 



Lucas 10

� 32 E de igual modo também um levita, chegando àquele 
lugar, e, vendo-o, passou de largo. 

� 33 Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele 
e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão; 

� 34 E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes 
azeite e vinho; e, pondo-o sobre seu animal, levou-o para 
uma hospedaria, e cuidou dele; 

� 35 E, partindo no outro dia, tirou dois denários, e deu-os ao 
hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele; e tudo o que de mais 
gastares eu to pagarei quando voltar. 

� 36 Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele 
que caiu nas mãos dos salteadores? 

� 37 E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. 
Disse, pois, Jesus: Vai, e faze da mesma maneira.



O Bom Samaritano
Certo dia, um homem, doutor da lei se 

levantou com o intuito de por Jesus 
a prova , disse-lhe: "Mestre, que 
farei para herdar a vida eterna?"

Jesus lhe respondeu com uma 
pergunta. Que está escrito na lei? 
Respondeu ele : Amaras o Senhor 
teu Deus de todo o teu coração de 
toda a tua alma de todas as tuas 
forças e de todo o teu 
entendimento, e amarás o teu 
próximo como a ti mesmo.

Disse Jesus: "Respondeste 
corretamente, fase isso e viverás“

"E quem é o meu próximo“? -
perguntou o fariseu.

Jesus então contou-lhe a seguinte 
estória …



Certo homem descia 
de Jerusalém para 
Jerico, e veio a cair 
nas mãos de 
salteadores.



Os salteadores, depois 
de tudo lhe roubarem 
e lhe causar muitos 
ferimentos, retiraram-
se, deixando-o semi
morto.



Descia por ali um 
Sacerdote que vendo 
o homem ferido e 
caído ao chão, 
passou ao largo.



Semelhante ao 
Sacerdote, passou 
um Levita, que 
descia por aquele 
lugar e vendo-o, 
também passou ao 
largo.



Certo Samaritano, que 
seguia o seu caminho, 
passou perto e vendo-o 
compadeceu-se dele.

Chegando-se tratou-lhe 
as feridas, colocou-o 
sobre o seu próprio 
animal, levou-o para 
uma hospedaria e tratou 
dele.



No dia seguinte, tirou 
de sua bolsa, dois 
denários e os 
entregou ao 
hospedeiro dizendo: 
cuida bem deste 
homem e, se alguma 
coisa a mais 
gastares, eu te 
indenizarei quando 
voltar.



Então Jesus perguntou 
ao doutor da lei: “Qual 
destes três te parece 
ter sido o próximo do 
homem que caiu nas 
mãos dos 
salteadores?”

Respondeu-lhe o doutor 
da Lei: O que usou de 
misericórdia para com 
o pobre homem.

Disse Jesus: "Muito 
bem, então vai e faze 
da mesma maneira.“



Samaritano:
Provenientes da região da 

Samaria, região odiada pelos 
judeus, pois seus habitantes 
não aceitavam muitas das 

práticas religiosas judaicas. 
Eram colocados como 

pessoas impuras e 
desobedientes a Deus.

Levita:
Homem considerado 

especial dentre os demais 
judeus por fazer parte da 

"Tribo de Levi", uma das 12 
Tribos de Israel.

Doutor da Lei:
Homem especialista em leis. 
Era interprete das Escrituras 

e das Leis 
Mosaicas.Também

conhecido como Escriba.

Sacerdote:
Tratava dos assuntos 

religiosos do povo judeu.
Suas obrigações em geral 

eram ministrar no santuário e 
ensinar o povo a guardar e 
tomar conhecimento da Lei 

Divina.

Personagens



Ensinamentos

O ensino propiciado por Jesus nessa parábola é dos mais 
elucidativos. Nele podemos apreciar o exercício da caridade 
imparcial, despretensiosa, incondicional, em seu sentido 
amplo, sem limitações. 

O samaritano, considerado herético e apóstata pelos judeus 
ortodoxos, foi o paradigma tomado pelo Mestre para nos dar 
o ensejo de tão profundo ensinamento. 

O grande mérito da Parábola do Bom Samaritano é de nos 
provar que o indivíduo que se intitula religioso e se julga o 
expoente do sistema religioso oficial, nem sempre é o 
verdadeiro praticante das virtudes que, geralmente, são 
ensinadas em profusão, mas pouco exemplificadas. 



Livro dos Espíritos – P.886
Qual é o verdadeiro sentido 

da palavra caridade, 
como a entendia Jesus?

R. Benevolência para com 
todos, indulgência para 
com as imperfeições 
alheias, perdão das 
ofenças.

Caridade
A verdadeira caridade é 

sempre boa e 
benevolente, ela está mais 
no gesto que no fato. Um 
serviço feito com 
delicadeza duplica de 
valor. Se é feito com 
ostentação, a necessidade 
pode fazer alguém a 
aceitá-lo, mas o coração 
não é tocado por ele.

São Vicente de Paulo



Conclusão

O ensinamento que Jesus nos dá através da Parábola 
do Bom Samaritano, é o de que para entrarmos na 

posse da vida eterna não basta memorizarmos textos 
da Sagrada Escritura. 

O que é preciso, o que é essencial, para a consecuç ão 
desse objetivo, é pormos em prática, é vivermos a l ei 
de amor e de fraternidade que ele nos veio revelar e 
exemplificar, fazendo com que nossa sociedade se 

torne mais justa. 
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