
CAP XV – FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO  

 

Itens 1 a 3 – O de que precisa o Espírito para ser salvo. A Parábola do Bom 

Samaritano. 
 

Evangelho de Lucas, Capítulo 10, Versículos 25 a 37: 

 

“E eis que certo mestre da lei levantou-se para tentá-lo, dizendo: 

  

Mestre, depois de fazer o que, herdarei a vida eterna? 

 

Ele lhe disse: Que está escrito na lei: como lês? 

 

Em resposta, disse: amarás o senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua 

alma, com toda a tua força, e com toda a tua mente; e o teu  próximo como a ti  

mesmo. 

 

Disse-lhe: respondeste de forma justa. Faze isto e viverás. 

 

Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: quem é meu próximo? 

 

Prosseguindo, disse Jesus: 

 

Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os 

quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o 

semimorto. 

  

Por coincidência, certo sacerdote descia por aquele caminho e, ao vê-lo, passou 

pelo lado oposto. 

 

De forma semelhante, também um levita, que vinha por aquele lugar, ao vê-lo, 

passou pelo lado oposto. 

 

Certo samaritano, em viagem, veio até ele e, ao vê-lo, compadeceu-se. E, 

aproximando-se, atou os ferimentos dele, derramando óleo de oliva e vinho. Após 

colocá-lo sobre seu próprio animal de carga, levou-o para uma hospedaria e 

cuidou dele. 

 

No dia seguinte, tirando dois denários, deu-os ao hospedeiro, e disse: cuida dele, e 

o que gastares a mais, quando eu retornar, te pagarei. 

 

Qual destes três te parece ter-se tornado o próximo do que caiu nas mãos de 

assaltantes? 

Ele disse: O que praticou a misericórdia com ele. 

 

Disse-lhe Jesus: Vai e faze tu do mesmo modo.” 



 

Ao longo dos nossos estudos do Evangelho, vimos que toda a moral de Jesus se 

resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo 

e ao orgulho. 

 

Em todos os seus ensinos, Jesus aponta a caridade e a humildade como as duas 

virtudes que conduzem à eterna felicidade. 

 

Aprofundando o estudo de hoje, temos o doutor da lei fazendo duas perguntas a Jesus 

com o objetivo de testá-lo. 

 

1ª PERGUNTA – “Mestre, depois de fazer o que, herdarei a vida eterna?” 

 

2ª PERGUNTA – “Quem é meu próximo?” 

 

Como vimos, para responder a 2ª pergunta Jesus contou a Parábola do Bom 

Samaritano. 

 

Ao terminar de contar a parábola, Jesus pergunta ao doutor da lei qual dos três tinha 

se tornado o próximo do que caiu nas mãos dos assaltantes. 

 

O doutor da lei responde que era aquele que tinha praticado a misericórdia: O 

SAMARITANO. 

 

Jesus conclui dizendo: “Vai e faze tu do mesmo modo.” 

 

Nessa parábola identificamos: 

 

- O Sacerdote e o Levita (dois religiosos) mantinham-se fechados à prática da 

solidariedade ensinada por todas as religiões e apenas “viram” o homem que tinha 

sido assaltado e espancado. 

 

Eles apresentaram a postura de quem está acostumado a cultivar o interesse pessoal e 

a indiferença para com os que sofrem. 

 

- O Samaritano (assim chamado aquele que fazia parte do povo dissidente da tribo 

de Judá, e que para os judeus era considerado herege) demonstrou compaixão pelo 

ferido. Aqui, Jesus nos mostra que a verdadeira caridade só é praticada quando nos 

compadecemos dos que sofrem. 

 

Podemos observar que Jesus respondeu com grande sabedoria as perguntas do doutor 

da lei e, de forma indireta, trouxe vários ensinamentos: 

 

- Mostrou ao doutor da lei que ser o próximo de alguém é assisti-lo em suas aflições, 

socorrê-lo em suas necessidades, sem indagar sua crença ou nacionalidade. 

 



- Jesus mostra que um homem que é considerado herege pelos judeus ortodoxos, no 

caso o Samaritano, pode ser considerado um modelo de pessoa que  pratica boas 

obras e sabe amar os seus semelhantes. 

 

Emmanuel no livro “Fonte Viva”, pela psicografia de Chico Xavier, no “Cap. 137 – 

Atendamos ao bem”, nos diz: 

 

“Não só pelas palavras, que podem simbolizar folhas brilhantes sobre um tronco 

estéril. 

 

Não só pelo ato de crer e que, por vezes, não passa de êxtase inoperante. 

 

Não só pelos títulos, que, em muitas ocasiões, constituem possibilidades de acesso 

aos abusos. 

 

Não só pelas afirmações de fé, porque em muitos casos, as frases sonoras são gritos 

da alma vazia. 

 

Não nos esqueçamos do “fazer”. 

 

(...) 

 

A boa nova não prometia a paz da vida superior aos que calejassem os joelhos nas 

penitências incompreensíveis, aos que especulassem sobre a natureza de Deus, que 

discutissem as coisas do céus por antecipação, ou que simplesmente pregassem as 

verdades eternas, mas exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o 

amor, em nome do Todo-Misericordioso.” 

 

Portanto, não basta e nem é preciso intitular-se doutor da lei, sacerdote, fariseu, 

católico, protestante, nem espírita, desde que saibamos praticar o amor na sua forma 

mais sublime que é a caridade, auxiliando o próximo em tudo quanto for possível 

auxiliar, seja material, moral ou espiritualmente. 

 

Jesus, grande pedagogo que era, mostra ao doutor da lei que ele já sabia as respostas 

para aquelas perguntas (“O que fazer para herdar a vida eterna? Quem é o meu 

próximo?”). 

 

Aquele que era chamado de doutor da lei era considerado uma autoridade religiosa da 

época porque sabia os textos sagrados de cor. Entretanto os textos, profundos e 

maravilhosos, permaneciam nos livros e eram utilizados nas tribunas e nas 

exortações. Encantavam a quem falava e a quem os ouvia, porém, não eram 

colocados em prática. 

 

Jesus mostra que não basta memorizar os textos da sagrada escritura. Essencial é 

colocar esses ensinamentos em prática, que nada mais é do que viver a Lei de Amor e 

de fraternidade. 



 

Se o doutor da lei praticasse o que pregava, não teria feito as perguntas que fez, pois 

quem tem amor e misericórdia no coração sabe muito bem quem é o seu próximo e 

aproveita, proativamente, todas as oportunidades que tem para ajudar. 

 

No Item 3, Kardec nos fala sobre: O de que precisa o espírito para ser salvo. 

 

Salvar-se, na Doutrina Espírita, tem a conotação de evoluir, de superar gradualmente 

as nossas limitações naturais de um ser imperfeito que se aperfeiçoa a medida que 

aprende e não mede esforços para combater suas más inclinações e adquirir virtudes. 

 

Como falamos anteriormente, não basta e nem é preciso intitular-se doutor da lei, 

sacerdote, fariseu, católico, protestante, nem espírita, desde que saibamos praticar o 

amor na sua forma mais sublime que é a caridade. 

 

Jesus nos ensinou que a caridade é a única condição para a nossa salvação, pois 

abrange a humildade, a brandura, a benevolência e a justiça. 

 

A caridade é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo!!! 

 

Façamos, então, como o Samaritano que, no exercício do bem, ofereceu o coração e 

as mãos, o tempo e o trabalho, o dinheiro e a responsabilidade; sem nada pedir ou 

perguntar. 

 

Para finalizar, temos a mensagem “Auxiliar e Servir”, do livro “Segue-me!”, ditado 

por Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier: 

 

“Quando estiverdes à beira do desânimo porque alfinetadas do mundo vos hajam 

ferido o coração; 

 

Quando o desespero vos ameace, à vista das provações que se vos abatem na senda, 

reflitamos naqueles companheiros outros que se agoniam, junto de nós, em meio 

dos espinheiros que nos marginam a estrada; 

 

Pensemos nos que foram relegados à solidão sem voz de amigo que os reconforte; 

nos que tateiam, a pleno dia, ansiando por fio de luz que lhes atenue a cegueira; 

nos que perderam o lume da razão e se despencaram na vala da loucura; 

 

Nos que foram arrojados à orfandade quando a existência na Terra se lhes esboça 

em começo; naqueles que estão terminando a romagem no mundo atirados à 

ventania; nos que desistiram do refúgio na fé e se encaminham, desorientados, 

para as trevas do suicídio; nos que se largaram à delinquência comprando 

arrependimentos e lágrimas na segregação em que expiam as próprias faltas; nos 

que choram escravizados à penúria, a definharem de inanição!... 

 



Façamos isso e aprenderemos a agradecer a bondade de Deus que a todos nos 

reúne em sua bênção de amor, de vez que a melancolia se nos transformará, no 

ser, em clarão de piedade, ensinando-nos a observar que por mais necessitados ou 

sofredores que estejamos, dispomos ainda do privilégio de colaborar com Jesus na 

edificação do mundo melhor, pela felicidade de auxiliar e pelo dom de servir.” 

 

 


