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"Mestre! O que devo
fazer para receber a
vida eterna?"

O homem que fez
esta pergunta era um
advogado, tentando
enganar Jesus. "O que
a Palavra
de Deus
diz?"
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Jesus
respondeu.

2

Para responder à pergunta do homem, Jesus contou
uma história sobre um homem que
viajava na estrada
de Jerusalém para
Jericó. O homem
foi atacado por
ladrões.

"Amar a Deus e ao
próximo", disse o
homem. "Mas quem
é o meu próximo?"
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Eles também o feriram
gravemente, deixando-o meio
morto na beira da estrada.

Os ladrões roubaram tudo o que puderam
encontrar, ate as roupas do viajante
desafortunado.

6

5
Quando ele viu o sangue do
homem, ele passou para o
outro lado da estrada.

Logo por acaso um sacerdote
veio. Certamente ele iria
ajudar o homem ferido.
Não!
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Depois, um barulho de passos anunciou a
aproximação de outra pessoa. Ele era um
levita - um homem que ajudava os
sacerdotes no templo.

Ele foi e olhou para o homem ferido, em
seguida, foi embora sem ajudar.
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Para as pessoas que estavam ouvindo a
história de Jesus não seria de esperar
um samaritano para ser o herói. Mas
ele era. O samaritano se importou,
e parou para ajudar.

Finalmente um homem samaritano
passou pelo caminho. O povo judeu
odiava samaritanos.
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O samaritano se
ajoelhou, e gentilmente
colocou remedios e
curativos nas feridas
do estranho. Em
seguida, ele ajudou o
homem ferido a montar
no seu próprio animal.

Em uma pousada na estrada,
o samaritano cuidou do homem
durante toda
a noite.
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De manhã, ele pagou o estalajadeiro
para cuidar do viajante até que ele
estivesse bem
de novo.

A história terminou. Jesus perguntou:
"Quem foi o próximo do homem
ferido?"
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O advogado
respondeu:
"Seu próximo
foi o samaritano
que usou de
misericórdia."
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"Vá e faça o mesmo", disse
Jesus. O próximo é alguém em
necessidade.
Nós podemos
mostrar o amor,
ajudando as
pessoas que
precisam. Isto
agrada a Deus.
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O BOM SAMARITANO
Esta história da Palavra de Deus, a Bíblia,
se encontra em
Lucas 10
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"A explicação da tua palavra traz luz."
Salmo 119.130

/HLDD%tEOLDHIDOHFRP'HXVWRGRVRVGLDV

