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II PARTE – “Viu SENTIU COMPAIXÃO e cuidou dele”(Lc 10, 33-34) 
 2. Compaixão de Jesus – romper com indiferença  



A segunda parte do texto base, convida-nos a reconhecer 
“olhares de fraternidade” (84), mesmo diante tantas ameaças 

à vida... 

COMPAIXÃO  
(Lc 10,33) “Moveu-se de compaixão”  

MISERICÓRDIA DE DEUS  
(Lc 23,24) “Pai, perdoa-lhes! Eles não sabem o que fazem” 

PERMANECER COM  
(Lc 19,5) “desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa” 

AMAI-VOS 
(Jo 13,34) “amai-vos uns aos outros como eu vos amei” 



DIREITOS 
HUMANOS 

Uma abordagem 
pastoral?! 

O conjunto dos direitos 
fundamentais, inalienáveis 
e universais que visam 
garantir a todos os seres 
humanos, o respeito ao seu 
direito à vida, à liberdade, 
à igualdade e à dignidade; 
bem como ao seu pleno 
desenvolvimento. Sua 
proteção deve ser 
reconhecida positivamente 
também pelos 
ordenamentos jurídicos 
nacionais e internacionais 

 



“A IGREJA VÊ NO HOMEM, A 
IMAGEM VIVA DO PRÓPRIO 
DEUS: IMAGEM QUE ENCONTRA E 
É CHAMADA A ENCONTRAR, 
SEMPRE MAIS PROFUNDAMENTE 
A PLENA EXPLICAÇÃO DE SI 
MESMA NO MISTÉRIO DE CRISTO 
[...]. A ESTE, QUE RECEBEU DO 
PRÓPRIO DEUS UMA 
INCOMPARÁVEL E INALIENÁVEL 
DIGNIDADE, A IGREJA SE VOLTA E 
LHE PRESTA O SERVIÇO MAIS 
ALTO E SINGULAR, CHAMANDO-O 
CONSTANTEMENTE À SUA 
ALTÍSSIMA VOCAÇÃO, PARA QUE 
DELA SEJA MAIS CÔNSCIO E 
DIGNO”.  (PONTIFÍCIO CONSELHO DE 
JUSTIÇA E PAZ, 2005, P. 71). 

 



COMPAIXÃO É TER MAIS CORAÇÃO NAS MÃOS  

“O que estamos fazendo com 
tantos recursos, tanta 

tecnologia, tantos avanços 
científicos? Estamos 

acomodados em nossa zona 
de conforto, ou temos 

coragem de termos em nós 
mesmos sentimentos de 

Jesus...” (96) 



COMPAIXÃO É TER MAIS CORAÇÃO NAS MÃOS 
“Jo 15,15”: Não somos mais servos e sim amigos do Ressuscitado! 

  
 

 
“Fraco com os fracos”? 

 
“Igreja pobre para os pobres” ou 

“pobre com os pobres”? 
 

“Levamos alimento noturno 
para quem vive nas ruas e, diante 

deles, não reconhecemos seus 
rostos à luz do dia”? 

 
 



Exemplo da Pastoral da Aids 

AIDS… ESSE ASSUNTO É COMIGO? 



COMPAIXÃO É TER MAIS JUSTIÇA NO CORAÇÃO 

“O amor condiciona a 
compreensão de justiça. A justiça  

serve à caridade. O amor-caridade 
(Ágape) é a forma mais plena de 

justiça” (99) 
 

“O primado e a superioridade do 
amor em relação à justiça – ponto 
caracaterístico de toda a Revelação 

-  manifestam-se precisamente 
pela misericórida” (100) 

Seis em cada dez moradores do Rio discordam 
que "bandido bom é bandido morto 

Fonte: Último Segundo - iG @ 
https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2017-04-05/rio-de-janeiro-

bandido-opiniao.html 



Justiça misericordiosa (115); O justo é misericordioso e solidário (116) 

 

O texto da samaritana (Jo 4, 5-42) é um texto 
de Justiça e restauração integral. 

Mudança de mentalidade, de visão, de 
opções. Mudança de alguém prisioneira das 

limitações (pessoais, religiosas e 
institucionais), restaurada na dignidade da 

sua condição humana, historicamente 
compreendida.  

Misericordiosamente justificada, já não 
precisa esconder-se. Ela agora, restaurada, 

torna-se restauradora de outras pessoas, 
vai anunciar que encontrou o Messias. A 

água viva que jorra para sempre. 



A CARIDADE: VERDADEIRO SENTIDO DA VIDA 

Igreja Samaritana: sinal e 
expressão  

da caridade de Cristo.  
“A caridade, portanto, ‘é o 

princípio não só das 
microrrelações (...), mas também 

das macrorrelações como 
relacionamentos sociais, 

econômicos, políticos” (n. 120) 



 

 

... As DGAE ILUMINAM A VIVÊNCIA DA CARIDADE NA 
COMUNIDADE ECLESIAL MISSIONÁRIA ” (72) 

 

4.2.3 Pilar da caridade: a serviço da vida 
- Promover a solidariedade com os sofredores nas cidades; 

- Aguçar a atenção às inúmeras e novas formas de sofrimento e 
exclusão; 

- Integrar o contato com a Palavra de Deus; 

- Desenvolver grupos de apoio às vítimas dos desumanos atos e 
processos de violência nas suas mais variadas formas, bem 

como todos os atentados contra a vida; 
 

 



CUIDAR É TER MAIS TERNURA NA VIDA 

“Em que posso ajudar?” 
 

“Naquele dia, saindo Jesus de 
casa, sentou-se à beira-mar. Em 
torno dele reuniu-se uma grande 
multidão. Por isso, entrou num 

barco e sentou-se...” Mt 13, 1 
 



 
Para lembrar o que nunca 
devíamos ter esquecido... 



Articulada ao 
“desprezo” ao ser 

humano, encontra-
se a agressão 

(“destruição”) da 
natureza. 

meio ambiente 
sempre diz respeito 

à relação entre a 
natureza e a 

sociedade que a 
habita. (LS 139) 

 

Isto impede-nos  
de considerar a 
natureza como 
algo separado  
de nós, mera 

moldura  
da vida. 

 

TUDO ESTÁ INTERLIGADO...  
 

 
O olhar que destrói a natureza 



O DESAFIO DO 

SENTIDO 



Um drama crescente... 

• A Igreja, que faz suas as angústias humanas, sente-se 
comprometida e solidária em suas interrogações 
fundamentais: 
• O que é a pessoa humana? 

• Qual o sentido e a finalidade da vida humana? 

• De onde provém os inúmeros sofrimentos? 

• Como alcançar a almejada felicidade? 

• Como alcançar a paz de modo definitivo? (155) 

 



TRABALHO EM 
GRUPO 


