
Parábolas de Jesus 

O Bom Samaritano
Baseado em Lucas 10:25–37.

Um mestre da lei querendo incriminar Jesus perguntou “O que devo fazer 
para obter a vida eterna?”

Jesus perguntou “O que dizem as Escrituras?”
O homem respondeu “Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de 

toda a tua alma e de todo o teu entendimento; e ama o teu próximo como a 
ti mesmo.”

“Correto”, respondeu Jesus.
Procurando uma desculpa, o homem perguntou “Quem é o meu próximo?”
Então Jesus contou a seguinte parábola: “Durante uma viagem, um 

homem foi atacado por ladrões, que o deixaram moribundo na beira da 
estrada. Ao se aproximar, um sacerdote viu o homem, e desviou-se para 
o outro lado da estrada. Um Levita que passou por ali, também se desviou 
para o outro lado da estrada. Em seguida, passou um Samaritano, viu o 
homem ferido, teve pena dele e o ajudou.”

Então Jesus perguntou ao mestre da lei “Quem agiu como o próximo do 
homem ferido?”

Quando o mestre da lei disse “O homem que teve compaixão dele”, Jesus 
respondeu “Tu deves fazer o mesmo.”
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