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Lição 9: Ética e responsabilidade social

Empatia
A palavra empatia está sendo muito utili-

zada ultimamente, você sabe o que ela quer 
dizer? A empatia é a “ação de se colocar 
no lugar de outra pessoa, buscando agir ou 
pensar da forma como ela pensaria ou agiria 
nas mesmas circunstâncias”. É o famoso 
“faça por mim o que faria por você.”

Empatia é ajudar o outro, é saber ouvir 
mais e falar menos, é dar um voto de con-
fiança, é não julgar, é ter respeito... A empa-
tia está diretamente ligada ao altruísmo que 
é o amor e interesse pelo próximo. Quando 
um indivíduo consegue sentir a dor ou o 
sofrimento do outro ao se colocar no seu lu-
gar, ele está despertando em si a vontade de 
ajudar e de agir seguindo princípios morais.

Jesus nos ensinou a sermos empáticos 
com o próximo em Mateus 7.12 ele diz: “As-
sim, em tudo, façam aos outros o que vocês 
querem que eles lhes façam; pois esta é a 
Lei e os Profetas.” Em João 15.12 Ele nos 
ensina a amar uns aos outros.

A Bíblia nos ensina a ter empatia e pra-
ticá-la constantemente. Vejamos alguns 
versículos sobre este assunto:

“Alegrem-se com os que se alegram; cho-
rem com os que choram.” Romanos 12:15

“Sejam bondosos e compassivos uns para 
com os outros, perdoando-se mutuamente, 
assim como Deus perdoou vocês em Cristo”, 
Efésios 4.32.

“Quanto ao mais, tenham todos o mesmo 
modo de pensar, sejam compassivos, amem-
-se fraternalmente, sejam misericordiosos e 

humildes”, 1 Pedro 3.8.
“Lembrem-se dos que estão na pri-

são, como se aprisionados com eles; 

dos que estão sendo maltra-
tados, como se fossem vocês mesmos que o 
estivessem sofrendo no corpo.” Hebreus 13:3

“Portanto, como povo escolhido de Deus, 
santo e amado, revistam-se de profunda 
compaixão, bondade, humildade, mansidão 
e paciência. Suportem-se uns aos outros e 
perdoem as queixas que tiverem uns contra os 
outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. 
Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, 
que é o elo perfeito”, Colossenses 3.12–14.

“Bendito seja o Deus e Pai de nosso 
Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e 
Deus de toda consolação, que nos consola 
em todas as nossas tribulações, para que, 
com a consolação que recebemos de Deus, 
possamos consolar os que estão passando 
por tribulações”, 2 Coríntios 1.3–4.

A palavra empatia não só uma expressão 
“modinha”, pois vemos atualmente muitos dis-
cursos sobre ela. É uma ordenança bíblica e um 
ensinamento dado por Jesus. Portanto, pratique 
empatia e seja muito abençoado por Deus.
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