
 

TEMA: CHEIOS DE COMPAIXÃO 
 

TEXTO: “Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, cheios de compaixão...” (1 Pedro 3.8) 

RESUMO DA MENSAGEM: A compaixão é algo característico de Deus, e todo aquele que é filho de Deus, 

precisa trazer consigo as marcas do Pai. Como igreja de Cristo, nós deveríamos ser um modelo para o mundo 

de compaixão e graça, transmitindo o amor de Deus a todos a nossa volta. O que ainda nos falta? Falta ação, 

porque a missão nós já temos. Como salvos em Cristo, nós precisamos ser a luz no mundo, alcançar os perdidos 

e necessitados se compadecendo deles assim como Cristo se compadeceu. Vamos ver alguns princípios 

importantes que movem a compaixão. 1- A COMPAIXÃO NÃO SE BASEIA NO MÉRITO. Não olhamos para o 

necessitado julgando se ele merece ou não, olhamos para o aflito com um olhar de misericórdia, graça e amor. 

Não importa quem seja não fomos chamados para julgar, mas sim para amar.  2) A COMPAIXÃO NÃO DEPENDE 

DE VINCULOS DE AFINIDADE, ELA DEPENDE DO AMOR AO PRÓXIMO. A compaixão depende apenas de amar 

ao próximo como a si mesmo. Foi assim que Jesus colocou o grande mandamento. “Amarás ao Senhor teu 

Deus... e ao teu próximo como a ti mesmo.” Mateus 22.37-38. 3) A COMPAIXÃO FALA DE UM CORAÇÃO 

MALEÁVEL E TRATADO PELO ESPÍRITO. Muitas pessoas adquiriram um coração de pedra por causa dos 

traumas, frustrações e desilusões que viveram, e por isso, não conseguem mais ajudar as pessoas. Nós 

precisamos orar pedindo a Deus por um novo coração, um coração de carne, sensível, maleável e tratado por 

Ele. 4) A COMPAIXÃO É UM ANTIDOTO CONTRA O EGOISMO. Nós vivemos em meio a uma sociedade egoísta, 

onde as pessoas pensam apenas no que é seu e pouco se importam com o próximo. A compaixão tira o foco de 

você e coloca-o na missão que lhe foi dada por Cristo. 5) COMPAIXÃO SE FAZ E NÃO APENAS SE SENTE. Não 

adianta apenas saber ou sentir, nós precisamos agir. Não dá para ser cheio de compaixão e vazio de ação. Não 

é possível ser compassivo sem ir de encontro ao necessitado. A oportunidade de sermos compassivos nos é 

dada todos os dias, em casa, no trabalho, na rua, na faculdade, na escola, sempre há alguém ao nosso redor 

que precisa de socorro. Que sejamos cheios de compaixão. Deus nos abençoe! 

ORAÇÃO: Vamos orar pedindo a Deus que nos dê um novo coração, cheio de compaixão. 
OFERTA: Não recolha a oferta sem antes orar pelos ofertantes e abençoa-los no Nome de Jesus! 
 

FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL 
 

 TADEL - Domingo, 07 de Abril. NÃO HAVERÁ!!! Estaremos no Encontro Voltando a Casa do Pai. 

 CULTO DE SANTA CEIA DO SENHOR – Domingo, 07 de Abril. Com um único Culto às 19:00hs.  

 CULTO DA VITÓRIA – Quinta, 04 de Abril, às 19:30hs. O ônibus sairá do Valverde às 19hs. Início da Campanha: 

Eu Vou Dar a Volta Por Cima! Venha buscar a sua vitória! 

 DELICIOSO ALMOÇO – Domingo, 14 de Abril, a partir das 12hs. Ingressos com seu líder de célula! 

 VIGILIA DE ORAÇÃO – Todas as Segundas, às 22:00hs. Para toda a igreja! No Templo. 

 RELÓGIO DE ORAÇÃO – Todos os dias das 18:00hs às 00:00hs, no Templo, até dia 07/04. Participe!!! 

 AS INSCRIÇÕES PARA O ENCONTRO VOLTANDO A CASA DO PAI ESTÃO ABERTAS, PARA MAIS INFORMAÇÕES 

PROCURE O SEU LÍDER DE CÉLULA. 

 

No corre-corre de um terminal rodoviário algumas pessoas derrubaram um tabuleiro de maçãs-
do-amor, esparramando-as pelo chão. Somente um homem parou para ajudar a pequena 
vendedora. Ao começar a recolher as frutas, ele percebeu que ela era cega. Gentilmente 
ajudou-a a levantar o tabuleiro e a ajuntar as maçãs. Ao verificar que várias de suas frutas se 
estragaram na queda, a menina ficou visivelmente apreensiva: – Minha mãe vai ficar muito 
triste. – Não se preocupe, minha querida, disse-lhe o homem, eu pago as maças que se 
estragaram. Pagou e despediu-se dela, mas ela o chamou e perguntou: – Moço, é você que é 
Jesus? – Não, minha querida, mas sou um dos amigos dele. “Nisto conhecerão todos que sois 
meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. ” (João 13.35) 

 


