
8. Jesus manifestava compaixão pelas pessoas(3T 2016—O papel da igreja na 
comunidade) 
 
Material bíblico: 2 Reis 13:23; Êxodo 2:23–25; Lucas 7:11–16; 1 João 3:17; João 
11:35; Romanos 12:15; 2 Coríntios 1:3, 4; Mateus 14:14. 
 
Citações 

• A genuína santidade é não desejar e não esperar nada para si mesmo, e ter 
profunda simpatia pelos outros.Ivan Turgenev 

• Embora simpatia por si só não possa alterar os fatos, ela pode ajudar a torna-los 
mais suportáveis. Bram Stoker 

• Quando entendermos completamente a brevidade da vida, suas alegrias 
passageiras e dores inevitáveis; quando aceitarmos os fatos de que todos os 
homens e mulheres estão se aproximando de um fim inevitável: a consciência 
disso deveria nos tornar mais bondosos e atenciosos uns com os outros. Esse 
sentimento deveria fazer com que homens e mulheres utilizem melhor seus 
melhores esforços para ajudar seus companheiros ao longo da jornada, para 
tornar o caminho mais claro e fácil ao percorrê-lo. Isso trará uma afinidade mais 
próxima, melhor compreensão, e uma simpatia mais profunda pelos caminhantes 
que vivem uma vida comum e morrem comumente uma morte comum. Clarence 

Darrow 
• Cristo literalmente andou com os nossos sapatos e participou de nossa aflição. 

Aqueles que não irão ajudar os outros até que sejam destituídos revelam que o 
amor de Cristo ainda não os transformou nas pessoas simpáticas que o 
evangelho o fará.Timothy Keller 

• Simpatia não substitui ações. David Livingstone 

 
Perguntas 
 Qual é a base da simpatia genuína? Como Jesus respondeu às tragédias da vida 
que O rodeavam? Que evidências temos para comprovar que Deus é de fato solidário? 
De que maneira isso se encaixa no Grande Conflito? Como podemos demonstrar da 
melhor maneira um espírito solidário? 
 
Resumo Bíblico 

  A graça de Deus para com Israel é detalhada em 2 Reis 13:23. Sua preocupação 
por eles no Egito é afirmada em Êxodo 2:23-25. A simpatia de Jesus pela viúva do filho 
de Naim é dramaticamente demonstrada em Lucas 7:11-16. Se você não tem dó dos 
necessitados, o amor de Deus não está em você, diz 1 João 3:17. Jesus chorou ao lado 
da tumba de Lázaro (João 11:35). “Alegrem-se com os que se alegram; chorem com os 
que choram”. Romanos 12:15 NVI. Nós confortamos como Deus nos conforta (2 
Coríntios 1:3, 4). Mateus 14:14 conta que Jesus teve compaixão pelas pessoas e curava 
os doentes. 

 
Comentário 

O material bíblico dessa lição vai utilizar como referência Lucas 7. Mais para o 
final do capítulo podemos ler que Jesus está na casa de Simão, o Fariseu. Simão foi 
curado da lepra, mas ainda tem atitudes pecaminosas, e enxerga a mulher que unge os 
pés de Jesus como uma completa pecadora. Ele não é compreensivo. Ele não reconhece 
o quanto foi perdoado, então Jesus o faz lembrar. 



Jesus explica o que a mulher fez. Pois verdadeiro perdão traz resultados. E as 
ações de Maria para Jesus expressaram o que ela sentia em seu coração: seu grande 
amor por Ele, sua admiração por Jesus ao considerar alguém como ela, sua imensa 
gratidão pela restauração perdoadora concedida por Deus em Cristo. Em contraste, a 
falta de atenção e cuidado de Simão demonstram sua frieza, e o quão pouco ele 
realmente deu valor ao que Jesus havia feito por ele. Porque embora ele houvesse sido 
curado, ele ainda não havia experimentado a salvação restauradora de Deus. 

Simão vêa grandiosa compaixão de Deus ser estendida a alguém que ele achava 
impossível de ser salva. E no fundo de seu coração ele percebe que ele tem uma grande 
necessidade de perdão por causa da dureza do seu coração. E ao aceitar o perdão de 
Deus e ser restaurado por Ele, Simão se torna um dos discípulos de Jesus – um Fariseu 
orgulhoso transformado em um humilde, altruísta seguidor de Jesus. Esse é o resultado 
da restauração de Deus! 

Muitas vezes é difícil de aceitar isso – assim como Simão, nós podemos até 
pensar que estamos razoavelmente “ok”. Ou podemos achar que não somos capazes de 
aceitar esse perdão magnânimo. Assim como Alfred Korzybski disse, “Deus pode 
perdoar os seus pecados, mas seu sistema nervoso não”. 

Mas a verdade é que no momento em que pedimos honestamente por perdão, 
nós somos presenteados. Todos nós precisamos ter essa paz com Deus, saber que Ele 
nos ama, cuida de nós, nos perdoou e está nos restaurando. 

Deus veio para ser um conosco para que pudéssemos nos tornar um com Ele. 
Essa é a verdade sobre o Deus que é a simpatia incarnada. Ele veio para revelar a 
verdade sobre Deus, para ser a nossa salvação, para responder as perguntas do conflito 
cósmico. E por ter vindo, Ele restaura a relação baseada no amor e na confiança que 
forma perdidos. Ao nos tornarmos um em Cristo, nos tornamos um com Deus, e nos 
erguemos para caminhar numa nova vida. 
 
Comentários de Ellen White 

Quando vos considerardes pecadores salvos unicamente pelo amor do Pai 
celestial, então tereis amor e compaixão por outros que sofrem no pecado. Então não 
mais defrontareis a miséria e o arrependimento com ciúme e censura. Quando o gelo do 
amor-próprio se derreter de vosso coração, estareis em simpatia com Deus, e partilhareis 
de Sua alegria na salvação do perdido.  {PJ 132} 
 É obra de Satanás encher o coração dos homens de dúvida. Leva-os a considerar 
a Deus um severo Juiz. Tenta-os a pecar, e depois a julgar-se demasiado vis para se 
aproximarem de seu Pai Celestial ou inspirar-Lhe piedade. O Senhor compreende tudo 
isso. Jesus garante a Seus discípulos a simpatia de Deus para com eles em suas 
necessidades e fraquezas. Nenhum suspiro se desprende, nenhuma dor é sentida, 
desgosto algum magoa a alma, sem que sua vibração se faça sentir no coração do Pai.  
{DTN 303, 304} 
 A todos os que, em tempo de prova e carência, dão simpatia e assistência a 
outros mais necessitados, Deus prometeu grande bênção. {PR 75} 

Por que deveríamos duvidar do amor e poder de Deus? Por que não nos 
colocarmos do lado da fé para responder a questão?Você contempla os encantos e 
atrações de Jesus? Então procure seguir Seus passos. Ele veio para revelar o Pai ao 
mundo, e Ele comprometeu a nós o trabalho de representar Seu amor, pureza, bondade e 
dócil simpatia, aos filhos dos homens. {ST, April 15, 1889traduzido do original} 
 A morte de Cristo nos mostra o grandioso amor de Deus pelo homem. É a 
promessa da nossa salvação. Remover a cruz do Cristão seria como eliminar o sol do 
céu.... Através da cruz aprendemos que nosso Pai Celestial nos ama com um amor 



infinito e imortal, e nos atrai à Ele mais que uma mãe que anseia por um filho rebelde. 
{RH, April 29, 1902traduzido do original} 
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