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GANHAR 
10 min 

De longe para PERTO 

 Orar por seus amigos-oikos.  
 

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

 Assistam a “News” e acompanhem o que está 
acontecendo nas células e ministérios da PIBJC 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3920gtgEt9s 
 
  

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 

Compartilhem com os membros da célula a síntese 

da edificação: 

https://www.youtube.com/watch?v=5CWDbSPZ0-I 
 

A EMPATIA CRISTÃ: 2 Coríntios 1.3-11 

 

INTRODUÇÃO 

Empatia é a capacidade de “colocar-se no lugar do outro” 

a fim de compreendê-lo, é a busca por entender o ponto 

de vista da outra pessoa, seus pensamentos e 

sentimentos, em sua própria condição e situação. A 

pandemia de Covid 19 trouxe de volta essa palavra por 

causa do agravo de tantos sofrimentos que já existiam, e 

também por novas dores que surgiram. Diante de 

desigualdade e miséria crescentes no Brasil, as reações 

foram as mais diversas. Alguns continuaram em suas 

“Bolhas de individualismo”, insensíveis mesmo diante de 

muitos pedidos por ajuda. Outro se apressaram a 

socorrer, mas logo se cansaram de atender aos contínuos 

clamores dos aflitos. Nesse cenário em que a empatia 

humana mostra-se limitada e insuficiente, é importante 

relembrarmos as bases da empatia cristã, reconhecendo 

sua origem e propósito, bem como seu percurso entre 

nós que somos seguidores de Jesus. 

I.PARTE DE DEUS PARA NÓS 

A origem da empatia cristã é espiritual, pois o Deus de 

toda misericórdia e consolação identificou-se conosco 

através da encarnação de seu Filho, e recomenda que 

tenhamos a mesma atitude (Filipenses 2.6-8). Ele não 

somente identificou-se conosco, mas também sofreu e 

morreu por nós (Isaías 53.4-5). A empatia crista é, 

portanto, sobrenatural e infinita. 

 

II.SEGUE DE NÓS PARA O PRÓXIMO 

Somos chamados a compartilhar com outros a compaixão 

que recebemos de Deus, pois nos identificamos com 

Cristo em seu sofrimento, e assim experimentando 

também sua misericórdia e consolo. Desse modo, ao 

ajudar outros o que estamos fazendo é compartilhar 

aquilo que temos recebido de Deus (2Coríntios 5.18-19). 

Portanto a empatia cristã é humilde e transparente, pois 

o seguidor de Jesus assume suas fragilidades ao oferecer 

ao próximo aquilo que tem recebido de Deus, e pode 

alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que 

choram (Romanos 12.15-16). 

 

III.DO PRÓXIMO VOLTA PARA DEUS 

A empatia cristã começa em Deus, que teve compaixão 

de nós, passa pelo cristão e alcança o mundo. Produz a 

gratidão de todos aqueles que são ajudados por Deus 

através de nós. Ela é uma evidencia da genuína fé, pois 

produz como fruto boas obras (Tiago 2.14-18). E como 

resultado final a empatia cristã retorna ao céu como 

ações de graças, e glorifica ao próprio Deus (2 Coríntios 

9.10-15). 

 

 
MULTIPLICAR 30 min 

Do centro para FORA 

 
TEMPO DE COMPARTILHAMENTO  

1.Em que circunstâncias da vida você já experimentou a 

compaixão e misericórdia de Deus, mesmo não merecendo? 

Compartilhe pelo menos uma experiência. 

 

2.Como foi para você participar das campanhas Prato Cheio e 

Aquece PIBJC? O que mais pode fazer para continuar servindo 

e abençoando pessoas ao seu redor?  
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