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A maneira como 
olhamos ou mesmo 

deixamos de olhar para 
tais situações comunica 

algo... 





O auxílio aos necessitados é 
muito mais que 

assistencialismo, mas sim o 
exercício e expressão da 

nossa fé e amor ao Senhor. 



A parábola do 
bom samaritano  

Lc 10.30-37 

O TEXTO 



25  Certa ocasião, um perito na lei 
levantou-se para pôr Jesus à prova e 
lhe perguntou: Mestre, o que preciso 

fazer para herdar a vida eterna? 

26  O que está escrito na Lei?, 
respondeu Jesus. Como você a lê? 

 

Lc 10 

O CONTEXTO 



27  Ele respondeu:  Ame o 
Senhor, o seu Deus de todo o seu 
coração, de toda a sua alma, de 
todas as suas forças e de todo o 
seu entendimento e ame o seu 

próximo como a si mesmo. 
 

Lc 10 

 

O CONTEXTO 



28  Disse Jesus: Você respondeu 
corretamente. Faça isso, e 

viverá. 

29  Mas ele, querendo 
justificar-se, perguntou a Jesus: 

E quem é o meu próximo? 

Lc 10 

O CONTEXTO 



1. Certo homem 

2. Os salteadores 

3. O sacerdote 

4. O levita 

5. O samaritano 

6. O hospedeiro 
 

 

OS PERSONAGENS 



3 princípios que nos 
auxiliarão no processo 
de identificar quem é o 
nosso próximo e como 
efetivamente ajudá-lo 



Princípio 1 

 

CONSCIENTIZAR-SE 



Mas um samaritano, 
estando de viagem, chegou 

onde se encontrava o 
homem e, quando o viu, 

teve piedade dele. 
 

Lc 10.33 

 

CONSCIENTIZAR-SE 



• Consciência da realidade 
 

12  como se aproximasse da porta da 
cidade, eis que saía o enterro do filho 

único de uma viúva; e grande 
multidão da cidade ia com ela. 

13  vendo-a, o senhor se compadeceu 
dela e lhe disse: não chores! 

 

Lc 7 

CONSCIENTIZAR-SE 



• Consciência da necessidade 
“Se um irmão ou irmã estiver 
necessitando de roupas e do 

alimento de cada dia e um de 
vocês lhe disser: Vá em paz, 
aqueça-se e alimente-se até 

satisfazer-se, sem porém lhe dar 
nada, de que adianta isso?” 

Tg 2.15-16 

CONSCIENTIZAR-SE 



• Consciência da responsabilidade 
 

“Pensem nisto, pois: Quem sabe 
que deve fazer o bem e não o faz, 

comete pecado.” 
 

Tg 4:17   

 

CONSCIENTIZAR-SE 



“...amai, porém, os vossos inimigos, 
fazei o bem e emprestai, sem esperar 
nenhuma paga; será grande o vosso 
galardão, e sereis filhos do Altíssimo, 

pois ele é benigno até para com os 
ingratos e maus. Sede 

misericordiosos, como também é 
misericordioso vosso pai.” 

 

Lc 6.35-36  

 

CONSCIENTIZAR-SE 



Princípio 2 

 

COMPADECER-SE 



Mas um samaritano, 
estando de viagem, chegou 

onde se encontrava o 
homem e, quando o viu, 

teve piedade dele. 
Lc 10.33 

 

COMPADECER-SE 



Ele se compadece 
dos fracos e dos 

pobres, e os salva da 
morte. 

Sl 72.13 

COMPADECER-SE 



30 E eis que dois cegos, 
assentados à beira do 

caminho, tendo ouvido que 
Jesus passava, clamaram: 
senhor, filho de Davi, tem 

compaixão de nós! 
Mt 20 

COMPADECER-SE 



31  mas a multidão os 
repreendia para que se 

calassem; eles, porém, gritavam 
cada vez mais: senhor, filho de 
Davi, tem misericórdia de nós! 

32  então, parando Jesus, 
chamou-os e perguntou: que 

quereis que eu vos faça? 
Mt 20 

 

COMPADECER-SE 



33  responderam: senhor, que 
se nos abram os olhos. 

34  Condoído, Jesus tocou-
lhes os olhos, e 

imediatamente recuperaram a 
vista e o foram seguindo. 

Mt 20 

COMPADECER-SE 



A fim de termos um coração 
mais sensível precisamos: 

• Nos libertar dos nossos 
preconceitos  

• Nos libertar do nosso orgulho 
pessoal  

• Nos libertar do nosso egoísmo 

COMPADECER-SE 



 

Vamos ouvir um 
testemunho 

 

Eduardo Tamburus 

COMPADECER-SE 





Princípio 3 

 

COMPROMETER-SE 



Aproximou-se, enfaixou-lhe as 
feridas, derramando nelas 

vinho e óleo. Depois colocou-o 
sobre o seu próprio animal, 

levou-o para uma hospedaria e 
cuidou dele. 

 

Lc 10.34 

COMPROMETER-SE 



No dia seguinte, deu dois 
denários ao hospedeiro e 

disse-lhe: Cuide dele. Quando 
voltar lhe pagarei todas as 

despesas que você tiver. 
 

Lc 10.35 

COMPROMETER-SE 



“Se um irmão ou irmã estiver 
necessitando de roupas e do 

alimento de cada dia e um de 
vocês lhe disser: Vá em paz, 
aqueça-se e alimente-se até 

satisfazer-se, sem porém lhe dar 
nada, de que adianta isso?” 

Tg 2.15-16 

CONSCIENTIZAR-SE 



Pois ele liberta os pobres que 
pedem socorro, os oprimidos 
que não têm quem os ajude. 

Ele se compadece dos fracos e 
dos pobres, e os salva da 

morte. 
 Sl 72.12-13 

COMPROMETER-SE 



Ele os resgata da 
opressão e da violência, 

pois aos seus olhos a 
vida deles é preciosa. 

 

Sl 72.14 

COMPROMETER-SE 



Vejamos um vídeo 

COMPROMETER-SE 





CONCLUSÃO 



Qual destes três você 
acha que foi o próximo 
do homem que caiu nas 
mãos dos assaltantes? 

 

Lc 10.36 

 

CONCLUSÃO 



Aquele que teve 
misericórdia dele, 

respondeu o perito na lei. 
Jesus lhe disse:  

Vá e faça o mesmo. 
 

Lc 10.37 

CONCLUSÃO 



CONCLUSÃO 

Aviso da semana da 
solidariedade 



“...assim brilhe também a 
vossa luz diante dos homens, 

para que vejam as vossas 
boas obras e glorifiquem a 

vosso pai que está nos céus.” 
 

Mt 5:16 

CONCLUSÃO 


