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Jesus foi para uma cidade chamada Nain. Com ele iam os 
discípulos e uma grande multidão.  
Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um 
defunto para enterrar. Era filho único e sua mãe era 
viúva. Grande multidão da cidade ia com ela.  
Ao vê-la, o Senhor, teve compaixão dela e lhe disse: -
“Não chore”. Depois aproximou-se, tocou o caixão, e os 
que o carregavam pararam. Então, Jesus disse:- “Jovem, 
eu lhe ordeno, levante-se”. O morto sentou-se e 
começou a falar.  E Jesus o entregou a sua mãe.  
Todos ficaram com muito medo e glorificaram a Deus 
dizendo: “Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus 
veio visitar o seu povo.” E a notícia do fato se espalhou 
pela Judeia inteira e por toda redondeza. (Lc  7,11-17) 



Jesus chega a Naim (“A cidade ficava a cinco milhas do  

monte Tabor.  Uma distância de nove km de Nazaré).  

Ali está acontecendo um fato muito triste. Jesus  

vem pelo caminho, acompanhado pelos  

seus discípulos e de  

um grande grupo de  

gente. Da aldeia  

sai um cortejo  

fúnebre a caminho  

do cemitério.  

Uma mãe viúva,  

acompanhada pelos  

seus vizinhos,  

leva a enterrar o  

seu único filho. 



Em poucas 
palavras, Lucas 
descreve-nos a 
trágica situação da 
mulher. É uma 
viúva, sem esposo 
que a proteja 
naquela sociedade 
controlada pelos 
homens.  

Restava-lhe apenas um filho, mas também este acaba 
de morrer. A mulher não diz nada. Só chora a sua dor.  
Que será dela? 



O encontro foi 
inesperado. Jesus vinha 
anunciar também em 
Naim  a  Boa Nova de 
Deus.  
Qual será a sua reação?   
 
Segundo o relato, “Ao 
vê-la, o Senhor teve 
compaixão dela, e lhe 
disse: “Não chore!”. É 
difícil descrever melhor 
a compaixão de Deus. 



Não conhece a mulher, 
mas, deve ter tido um 
olhar demorado para 
ela. Capta a sua dor e 
solidão e comove-se no 
seu íntimo.  
O abatimento daquela 
mulher chega até seu 
interior. A sua reação é 
imediata: “Não chore”. 
Jesus não pode ver 
ninguém chorar. 
Necessita intervir. 



Não pensa duas vezes. Aproxima-se e detém o enterro e 
diz ao morto: “Jovem, eu lhe ordeno, levante-se!”. 

Quando o jovem começa a falar, Jesus “entrega-o à sua 
mãe” para que deixe de chorar. De novo estão juntos. A 

mãe já não estará só. 



Tudo parece simples. O relato não insiste no aspeto prodigioso do 
que Jesus acaba de fazer. Ajuda-nos a ver nele a revelação do Deus 
da compaixão e Força de vida, capaz de salvar até da morte.  

Isso deve ser um convite para que possamos fazer a 
mesma coisa. 



Na Igreja temos de 
recuperar,  quanto 
antes, a compaixão 
como “o estilo de vida”, 
próprio dos seguidores 
de Jesus. Temos que 
mudar o aspecto 
sentimental e 
moralizante que temos. 
A compaixão que exige 
justiça é o grande 
mandato de Jesus: 

"Sede compassivos como o 
vosso Pai é compassivo". 



Esta compaixão é mais 
necessária do que nunca. 
Funcionamos como se não 
víssemos sofrimentos perto 
de nós. As comunidades de 
nossas Igrejas têm que 
escutar o sofrimento dos 
inocentes. Isso  tem de ser 
tomado a sério; não 
podemos aceitar uma 
sociedade injusta. 
Podemos ajudar com 
pequenos atos, pequenos 
gestos que podem tornar 
mais feliz, a vida de muitos. 



Podemos ajudar com pequenos atos, 
pequenos gestos, que podem tornar a 

vida de muitos mais feliz. 



• Doar sangue, 
• Cooperar com cesta 

básica, 
• Sorrir para uma pessoa, 
• Ajudar a carregar uma 

sacola, 

• Levar um alimento para um vizinho 
doente, 

• Ajudar a mãe na limpeza da casa, 
• Ensinar uma pessoa a aprender 

alguma coisa,  
• Ser voluntário em uma creche, 
• Visitar um doente desconhecido, 
      E assim outros gestos...  



 “Gostaria de explicar qual é 
a importância da 
compaixão. É importante 
saber o que é compaixão, 
algumas vezes pensamos 
que é pena, mas isso não é 
compaixão. Compaixão é o 
senso de preocupação, 
mais do que isso, é a noção 
clara de que todos os seres 
têm exatamente o mesmo 
direito à felicidade. Essa 
compreensão é que nos 
traz a compaixão.” 
  Dalai Lama 



 



 
Levantar para assumir a missão para a qual 

Deus me chamou. Missão de vida nova, vida 
feliz, vida a serviço, vida de realização pessoal 

e em grupo, vida com Deus. 



 
  1 – Qual o gesto mais forte desta parábola? 
 
  2 – Qual a palavra mais forte? 
 
  3 – Você já viu uma mãe, um pai que perdeu 
 seu filho único? 
 
  4 – Qual os sentimentos de Jesus?  
 
  5 – O que Jesus faz com seu forte sentimento? 
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