
O Senhor Jesus tem 
convocado nossas 
famílias a olhar ao 

redor com esse 
mesmo sentimento.
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A FAMÍLIA E A COMPAIXÃO E GRAÇA

“E percorria Jesus todas as cidades e povoados, 
ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho 
do reino e curando toda sorte de doenças e enfer-
midades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se 
delas, porque estavam afl itas e exaustas como 
ovelhas que não têm pastor.” (Mt 9.35,36)

Mateus 9 narra que Jesus 
percorria as cidades, 

aldeias ou povoados, ensi-
nando nas sinagogas deles, 
pregando o Evangelho e 
curando as enfermidades e 
moléstias entre o povo. Jesus 
passava grande parte do seu 
tempo convivendo com as 
pessoas e vendo seus desa-
fi os diários. O verso 36 nos 
diz: “Vendo ele as multidões, 
compadeceu-se delas, por-
que estavam afl itas e exaustas como ovelhas que 
não têm pastor”.

Uma palavra que chama muito a nossa atenção é 
compaixão: sentimento somado a ação! É sede de 
amor e de misericórdia. Ao conviver diretamente 
com as pessoas, Jesus presenciava o quanto às 
multidões estavam desorientadas. Era mais do que 
um sentimento de pena por alguém que sofre. A 

parábola do bom samaritano deixa isso bem claro. 
O sacerdote e o levita tiveram pena daquele ho-
mem caído à beira da estrada, mas o samaritano 
parou e se compadeceu dele. A parábola nos ensina 
que a verdadeira religião é a prática do amor. É crer 
fazendo. É viver o que crê, e fazer o bem. Tiago diz: 

“A religião pura e sem mácula, 
para com o nosso Deus e Pai, 
é esta: visitar os órfãos e as 
viúvas nas suas tribulações” 
(Tg 1.27). 

O Senhor Jesus tem convo-
cado nossas famílias a olhar 
ao redor com esse mesmo 
sentimento. Vejamos quantos 
necessitados, abandonados e 
carentes estão à beira da es-
trada, destruídos pelo pecado, 
assaltados pelo mal. Quanta 

ruína e tragédia! Somos chamados a agir como Je-
sus, a ajudar alguém hoje, fazer o bem, levar uma 
palavra de conforto e de paz ajudando a levantar o 
caído que está à margem do caminho. Lembre-se de 
Provérbios 19.17: “Quem se compadece do pobre ao 
SENHOR empresta, e este lhe paga o seu benefí-
cio”. Este é um tempo oportuno para que nossas 
famílias abençoem os mais necessitados. 

Oremos
1. Por famílias saudáveis que demonstrem atitudes de compaixão e graça.
2. Por mais sensibilidade em nossas famílias diante da necessidade das pessoas ao nosso redor.
3. Para que nossas famílias tenham mais amor.
4. Pelas famílias carentes a nossa volta.
5. Por chefes de família cheios do Espírito Santo que liderem sua casa e igreja no caminho da compaixão

e graça.




