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CONCEITO 
 

• Samaritano - Depois do cisma das dez tribos, Samaria tornou-se a capital do reino 
dissidente de Israel. Destruída e reconstruídas por várias vezes, ela foi, sob os 
Romanos, a sede de Samaria, uma das quatro divisões da Palestina. 
 

• "Os Samaritanos estiveram, quase sempre, em guerra com os reis de Judá; uma 
aversão profunda, datando da separação, perpetuou-se entre os dois povos, que 
afastavam todas as relações recíprocas.  

• Os Samaritanos, para tornar a cisão mais profunda e não ter que ir a Jerusalém na 
celebração das festas religiosas, construíram um templo particular, e adotaram certas 
reformas.  

• Eles não admitiam senão o Pentateuco contendo a lei de Moisés, rejeitando todos os 
livros que lhe foram anexados depois.  
Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebreus da mais alta Antigüidade.  

• Aos olhos dos Judeus ortodoxos, eles eram heréticos, e, por isso mesmo, desprezados, 
anatematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, pois, por único 
princípio a divergência das opiniões religiosas, embora suas crenças tivessem a mesma 
origem; eram os Protestantes daquela época"  
(ESE, Kardec, 1984, Intr., p. 18e 19). 



Jerusalém 

a 

Jericó: 23 Km 

Ruínas 

de 

Jericó  



                            

JERUSALÉM 

 Habitada desde o terceiro milênio a. C. 

 

 Dominada pelos romanos no ano 63 a. C. 

 

 Considerada a sede do Monoteísmo 

 

 É tida como  cidade santa para o Judaísmo 

 

 Capital de Israel 



                            

JERICÓ 

 Cidade muito antiga – nove mil anos a. C. 

 

 Sempre mereceu atenção por suas belezas: oásis, 

fontes medicinais, palácios e enorme aqueduto 

rodeado de palmeiras 

 

 A rota de Jerusalém para Jericó se caracteriza 

pela movimentação comercial 



“Preciso ir a Jerusalém” 



Chegando a Jerusalém 



Parábola do Bom Samaritano 
(Lucas, cap. X, vv, 25 a 37.) 



E eis que se levantou um certo doutor da lei, 

tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para 

herdar a vida eterna?  

 

E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês?  

 

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” 

Lucas, cap. X, vv, 25 a 37. 



E disse-lhe: Respondeste bem; faze isso e 

viverás. 

 

Ele, porém, querendo justificar-se a si 

mesmo, disse a Jesus: “E quem é o meu 

próximo?” 

Lucas, cap. X, vv, 25 a 37. 



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. 

 

Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um 

sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro 

lado. E assim também um levita; quando chegou ao 

lugar e o viu, passou pelo outro lado.  

Lucas, cap. X, vv, 25 a 37. 



Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé 

dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão.  

 

E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-

lhes azeite e vinho; e, pondo-o sobre a sua 

cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou 

dele.  

 

E, partindo ao outro dia, tirou dois dinheiros, e deu-

os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o 

que de mais gastares eu to pagarei, quando voltar. 



Qual destes três te parece ter 

sido o próximo daquele que caiu 

nas mãos dos salteadores? 

 

Respondeu o doutor da lei: 

Aquele que usou de 

misericórdia para com ele. 

Disse-lhe Jesus: 

 

“Vai e faze da mesma maneira” 



• Quem é que nós amamos? Só os que nos amam, os que 
simpatizamos, os que nos afinamos? E aqueles que não nos 
afinamos?  
 

• Temos dificuldade de reconhecer virtudes nas pessoas com as 
quais não simpatizamos (ex. O Samaritano) ? 
 

• Em nossos lares, será que estamos agindo como o Sacerdote e 
como o Levita? Quem é o nosso próximo? 

 

 
 

Reflexões 



“Espíritas!, amai-vos, eis o primeiro 

ensinamento. Instruí-vos, eis o 

segundo.  

Todas as verdades são encontradas 

no Cristianismo; os erros que nele 

criaram raiz são de origem humana. E 

eis que, além do túmulo, em que 

acreditáveis o nada, vozes vêm 

clamar-vos: Irmãos! nada perece. 

Jesus Cristo é o vencedor do mal, 

sede os vencedores da impiedade!” – 

(Espírito de Verdade. Paris, 1860.) 




