ESTUDO SEMANAL

EMPATIA

“Ame o seu próximo como a si mesmo”. (Mateus 22.39b)

UM MU N D O EGO C Ê N TR ICO: A REVOLUÇÃO D OS SELFI ES E YOUTU B ERS .

O presente mundo está sofrendo mudanças radicais e profundas. Um exemplo marcante é a
propagação das mídias sociais. A possibilidade de criar algo e compartilhar nunca foi tão grande. Por
isso, é comum a febre dos chamados “Youtubers”, pessoas que utilizam a famosa plataforma de vídeos,
Youtube, para expor pensamentos e opiniões, adquirindo fama e influência sem a necessidade de uma
grande produção como na tevê ou cinema. A maneira de registrar os momentos por fotos também
mudou com a popularização dos “selfs”. Esses são apenas alguns exemplos de uma tendência cultural
cada vez mais corriqueira do ser humano concentrar suas ações em si mesmo. Tendo isso em vista,
como podemos viver procurando o interesse do outro e não somente o nosso (I Coríntios 10.24)?

E MPATI A X SI M PATI A

Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro e a simpatia, de atrair outros para si. Esta última
pode ser uma excelente ferramenta para fazer discípulos, no entanto, nem todos a possuem.
Diferentemente, a empatia pode ser exercitada por todos e deve ser uma característica daqueles que
procuram obedecer a vontade de Deus. Por isso Paulo nos exorta a ter o mesmo sentimento e atitude
de Jesus Cristo que se entregou por outros, renunciando ao seu “prestígio” divino (Fp 1.2-5). Contudo,
podemos constatar que a simpatia é uma habilidade altamente procurada e elogiada, inclusive no
mercado de trabalho, diferente da empatia, que não é tão valorizada.

J E SUS FOI EM PÁTI CO

A Bíblia nos ensina que Jesus nos substituiu e sofreu a punição pelos nossos pecados (Isaías 53). A isso
se dá o nome de morte substitutiva ou vicária. Por ter encarnado como homem (Filipenses 2.5-11),
passou pelas nossas dificuldades para mostrar que compreende o ser humano, e por isso sabe o que
passa com ele (Hebreus 4.15). Essa é a razão pela qual podemos dizer que Jesus foi empático, mas não
simpático, pelo contrário, a leitura de Isaías 53 nos leva a entender que ele não atraiu as pessoas por
habilidades próprias e nem possuiu características humanas atraentes, antes, sua maior virtude foi
tomar as nossas dores e se fazer pecador, mesmo sendo justo (I Pedro 3.18).

EMPAT IA DE J E SU S CO MO M OD ELO D O CORPO D E CRI STO

Um dos melhores instrumentos que temos atualmente, para exercer a empatia de Jesus (renúncia e
sacrifício por amor), é a célula, pois é um ambiente de intimidade e de compartilhamento da vida,
principalmente quando uma pessoa está expondo algo do seu coração. Ainda que, por nossos
parâmetros, não tenha uma grande importância, precisamos compreender que nenhuma angústia ou
dor é pequena demais para não nos importarmos. Basta lembrar que Jesus ressuscitou um morto, mas
também transformou água em vinho em uma festa (João 2.1-11; 11.1-29).

PAR E , PE N SE E SE COLOQUE NO LUGAR

Nosso maior desafio como igreja e célula é se colocar no lugar do outro. Infelizmente por influência dos
valores atuais, tendemos a levar a espiritualidade de forma egoísta. Por esse motivo, entenda e pratique
a empatia de Jesus, se colocando no lugar do outro, tendo o mesmo sentimento e motivação do nosso
Mestre, que entregou a sua vida.

