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Sete olhares sobre a compaixão

2. Justiça 
no coração

3. Caridade: 
sentido da vida

4. Cuidar 
com ternura

5. Boa-nova 
do cuidado

6. Ecologia 
integral7. Desafio 

do sentido

1. Coração 
nas mãos
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2. Compaixão de Jesus – romper 
com a indiferença 

“O importante é fazer a caridade, não 
falar de caridade. Compreender o trabalho 

em favor dos necessitados como missão 
escolhida por Deus”. (Santa Dulce dos 

Pobres)
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2. Compaixão de Jesus – romper 
com a indiferença 

- Parábola do Bom Samaritano: Jesus nos 
ensinou o olhar daquele que se 
compromete com o outro. 

- Olhar da compaixão gera um 
“permanecer com”

Não é olhar de dó, mas olhar que 
reconhece a dignidade e resgata a 
imagem de Deus no rosto desfigurado
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2. Compaixão de Jesus – romper 
com a indiferença 

- Olhar de Jesus = olhar trinitário

- Iluminar nosso olhar com esse olhar de 
Cristo: da cruz viu e perdoou os pecados

- Nesta época de indiferença, Quaresma 
convida a compaixão e misericórdia.

- Parábola do bom samaritano: dádiva e 
compromisso (Vai e também tu faz o 
mesmo)
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2. Compaixão de Jesus – romper 
com a indiferença 

- Compaixão = “padecer com”
Característica essencial da 

misericórdia de Deus.

- Nos gestos do samaritano 
reconhecemos o agir misericordioso de 
Deus.

- Estou disposto a fazer o mesmo?
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2. Compaixão de Jesus – romper 
com a indiferença 

- Fomos criados pelo amor e para o amor
Vida adquire sentido quando abrimos o 

coração ao outro

- Discípulos do Ressuscitado, estamos a 
serviço da vida.

- Consolados por Cristo, encontramos 
nossa vocação de consolar os que estão 
atribulados.
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2.1 Compaixão é ter mais coração 
nas mãos

“Se houvesse mais amor, o mundo seria 
outro; se nós amássemos mais, haveria 

menos guerra. Tudo está resumido nisto: 
Dê o máximo de si em favor do seu irmão, 

E, assim sendo, haverá paz na terra”.
(Santa Dulce dos Pobres)
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2.1 Compaixão é ter mais coração 
nas mãos

- História da Igreja = exemplos de 
pessoas que testemunharam o sentido da 
compaixão

- Papa Francisco aos profissionais da 
saúde: apelo ao sofrer com, sem soluções 
drásticas ou por critérios econômicos.

- São Camilo de Lélis (1550-1641): Ordem 
dos Ministros dos Enfermos
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2.1 Compaixão é ter mais coração 
nas mãos

- Quem ama não julga, não acusa, não 
divide! Quem ama, cuida, acolhe, integra. 

- Nossas mãos não podem estar fechadas 
para agredir. Devem ser mãos unidas para 
cuidar. 
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2.2 Compaixão é ter mais justiça no 
coração

Habitua-se a ouvir a voz do seu coração. É 
através dele que Deus fala conosco e nos 

dá a força de que necessitamos para 
seguirmos em frente, 

Vencendo os obstáculos que surgem na 
nossa estradas”

(Santa Dulce dos Pobres)
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2.2 Compaixão é ter mais justiça no 
coração

- Jesus revelou o amor = misericórdia.

- AT: justiça no homem é virtude e em 
Deus é perfeição 

Mas amor é maior que a justiça.
Misericórdia manifesta superioridade 

do amor frente à justiça.

- Justiça divina revelada na cruz é a 
medida de Deus: nasce e se realiza no 
amor
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2.2 Compaixão é ter mais justiça no 
coração

- Hoje fala-se muito de justiça, mas 
desafio é definir o que é justiça.

Ponto comum: dar o que merece

- Mas o que é merecido? 
Aquilo que pode ser retribuído

- Conceito incompleto de justiça: exclui 
os que não podem retribuir (pobres
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2.2 Compaixão é ter mais justiça no 
coração

- Jesus: justiça e misericórdia se 
complementam

Mt 20,1-11: paga igual não pelo 
trabalho, mas porque são iguais

- Misericórdia: perfeita motivação da 
igualdade e da justiça.
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2.2 Compaixão é ter mais justiça no 
coração

- Justiça, estendida na misericórdia, se 
realiza no perdão

Perdão: não é aceitação do mal, mas 
manifestação da graça de Deus, a partir 
da dignidade humana.

- Compaixão é caminho para a justiça, 
pois nos coloca no lugar do outro

Reconhecimento da dignidade humana 
é o fundamento da justiça
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2.2 Compaixão é ter mais justiça no 
coração

- CF 2020: convite à conversão pessoal, 
comunitária, social e conceitual

Desigualdades sociais: raiz de muitos 
males que desumanizam e desfiguram a 
dignidade humana

- Resolver causas estruturais da pobreza, 
via organização comunitária e social, e 
não mero assistencialismo.
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2.3 Caridade: o verdadeiro sentido 
da vida

- Caridade: inspiradora de ações 
individuais e dos problemas do mundo
Caridade social: amar o bem comum.

- Tradição cristã: justiça não está 
desvinculada da caridade

- Boa política: meio privilegiado para 
promover a paz e os direitos humanos
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2.3 Caridade: o verdadeiro sentido 
da vida

- Amar o próximo no plano social: valer-se 
das mediações sociais para melhorar sua 
vida e remover fatores sociais que 
causam indigência
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2.3 Caridade: o verdadeiro sentido 
da vida

- Caridade é necessária, mesmo na 
sociedade mais justa

- Aspectos organizativos são necessários, 
mas não pode faltar a escuta e apoio à 
pessoa (sentir compaixão)

- Caridade leva ao diálogo, promovendo a 
cultura do encontro
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2.3 Caridade: o verdadeiro sentido 
da vida

- Caridade faz redescobrir conteúdo 
cristão da justiça

a) Justiça retributiva: merecimento. 
Retribuir à altura do delito cometido
 b) Justiça restaurativa: Jesus restaurou

Reparação dos danos e 
reestabelecimento dos laços sociais. 

Superação do sistema retributivo 
(punitivo) = sem eficiência
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2.3 Caridade: o verdadeiro sentido 
da vida

- Desafio: traduzir a concepção 
misericordiosa de justiça em estruturas 
jurídicas e políticas, na construção de 
uma verdadeira democracia (não apenas 
nominal, mas que vele pela dignidade)

“Não existe democracia com fome, 
desenvolvimento com pobreza nem 
justiça com iniquidade.” Papa Francisco

- Formar operadores da justiça e do 
direito: primazia da dignidade humana
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2.3 Caridade: o verdadeiro sentido 
da vida

- Dra. Zilda Arns (12/01/2010 - Haiti) 
Valorização da vida e superação da 
miséria e da fome

Viver a compaixão é ter justiça no 
coração
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2.4 Cuidar é ter ternura na vida
- Ternura: concretiza nossa forma de 
acolher a misericórdia divina

Antídoto do medo em relação a Deus, 
pois no amor não há temor.

Quem se sente amado é estimulado a 
amar e cuidar

- Coração de quem cuida, repleto de amor, 
é um coração sofrido 

Igreja em saída, andando nas periferias, 
não pode perder a ternura 

Sta. Dulce
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2.4 Cuidar é ter ternura na vida
- Sta. Dulce andava pelas ruas, cheia de 
ternura e compaixão

- Ternura nos torna mais abertos para 
aceitar os outros

- Fonte da ternura é Deus
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2.5 A boa-nova do cuidado da vida
- Evangelho da vida encontra eco no 
coração de cada pessoa

À luz da razão, reconhece a lei natural 
do valor sagrado da vida humana

- À miséria e pobreza juntou-se a falta de 
sentido, drogas, solidão, marginalização

Fantasia da caridade que gera a 
partilha fraterna, material e espiritual
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2.5 A boa-nova do cuidado da vida
- Noção bíblica da imagem de Deus 
fundamenta o valor da vida

Conceito greco-romano: Pessoa

- Bíblia e Magistério: defesa da dignidade 
e inviolabilidade da vida humana
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2.5 A boa-nova do cuidado da vida
Didaqué: “Tu não matarás, mediante o 
aborto, o fruto do seio; e não farás 
perecer a criança já nascida” 

Epístola a Diogneto: “Eles [os cristãos] 
procriam filhos, mas não eliminam nunca 
os fetos”.

- Igreja defende tais valores e cria 
instituições para sua promoção e defesa: 
escolas, hospitais, abrigos para órfãos e 
idosos.
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2.6 Ecologia integral
- Igreja defende solidariedade quanto ao 
ambiente natural e a responsabilidade 
pela criação, protegendo as pessoas de 
destruírem a si mesmas.

Ecologia humana respeitada gera 
respeito à ecologia ambiental.

“O compromisso para superar problemas como 
fome e insegurança alimentar, persistente 

desconforto social e econômico, degradação do 
ecossistema e ‘cultura do desperdício’ requer 

uma renovação da visão ética, que saiba colocar 
no centro as pessoas, com o objetivo de não 

deixar ninguém à margem da vida.” 
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2.6 Ecologia integral
- Noção de Ecologia integral – Papa 
Francisco (Laudato Si’)

Tem por base a dignidade da vida 
humana.

- Paz interior – equilibrado estilo de vida – 
admiração diante da criação

Ecologia integral exige recuperar 
harmonia serena com a criação.
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2.6 Ecologia integral
- Reconhecimento dos que defendem a 
criação: povos originários na Amazônia, 
agricultura familiar, luta contra 
exploração das riquezas naturais.

- S. Francisco: abertura à categorias que 
transcendem linguagem científica e 
colocam em contato com essência do ser 
humano.
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2.7 O desafio do sentido
- Fonte de atentado contra a vida e 
dignidade humana: crise de valores éticos 
(S. João Paulo II)

- Igreja se faz solidária e comprometida 
com interrogações fundamentais da 
humanidade (o que é a pessoa, o sentido 
da vida, do sofrimento, como alcançar a 
paz e a felicidade)

Em Cristo essas respostas foram dadas 
de forma definitiva
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2.7 O desafio do sentido
- Desafio: conhecer e redescobrir o 
sentido da vida e traduzir esse 
conhecimento em mediações adequadas

- Diante do progresso da comunicação 
(mídias sociais) o desafio é a mística de 
viver juntos, sem fechar-se em si mesmo.

- Igreja proclama a boa-nova da paz e 
colabora para cuidar desse bem 
universal.
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2.7 O desafio do sentido
- Hora de projetar, numa cultura do 
diálogo como forma de encontro, a busca 
de consenso, mas sem a separação da 
preocupação por uma sociedade justa.

- O sujeito histórico deste processo, é a 
gente e a sua cultura, não um grupo ou 
uma elite. 

- Trata-se de um acordo para viver juntos, 
de um pacto social e cultural.
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