






O CAMINHO PARA O GÓLGOTA ATÉ A CRUCIFICAÇÃO: 
EXEMPLIFICAÇÃO DA COMPAIXÃO 

Para entendermos e sentirmos a 
compaixão somos convidados a 
refletir nos princípios da relação da 
criatura com o Criador.  

Quando o ser alcança o estágio de 
amor, ele pode compreender o 
amor em duas dimensões. 
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A primeira dimensão é a oferecida no princípio: 
amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo 
como a si mesmo. Tomamos, nesta dimensão, 
como base as nossas experiências de vida, os 
conceitos que trazemos, as possibilidades que já 
damos conta de realizar. O si mesmo é uma 
referência que o ser é capaz de comparar, analisar, 
experimentar, avaliar e compartilhar. 
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Contudo, depois, o Mestre Jesus nos 
ofereceu outro princípio: Amai-vos uns aos 
outros como eu vos amei. (João 15:12) Esse 
amor é diferente?  

Sim! o amor do Mestre, obviamente, passa 
pelo amor a si mesmo, mas não tem a 
mesma referência. O eu vos amei é a 
representação clara e definida da 
compaixão, a segunda dimensão do amor. 
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Vejamos em João 17:1-26 como é esse amor que 
se traduz em compaixão, cuja origem está na 
comunhão plena da criatura com o Criador: 

“Jesus falou assim e, levantando seus olhos ao 
céu, e disse: Pai, é chegada a hora; glorifica a teu 
Filho, para que também o teu Filho te glorifique a 
ti; 

“Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, 
para que dê a vida eterna a todos quantos lhe 
deste. 
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“E a vida eterna é esta: que te conheçam, a 
ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus 
Cristo, a quem enviaste. 

“Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado 
a obra que me deste a fazer. 

“E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti 
mesmo, com aquela glória que tinha contigo 
antes que o mundo existisse. 
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“Manifestei o teu nome aos homens que do 
mundo me deste; eram teus, e tu mos deste, 
e guardaram a tua palavra. 
“Agora já têm conhecido que tudo quanto 
me deste provém de ti; 

“Porque lhes dei as palavras que tu me 
deste; e eles as receberam, e têm 
verdadeiramente conhecido que saí de ti, e 
creram que me enviaste. 
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“Eu rogo por eles; não rogo pelo mundo, 
mas por aqueles que me deste, porque são 
teus. 

“E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas 
coisas são minhas; e neles sou glorificado. 

“E eu já não estou mais no mundo, mas eles 
estão no mundo, e eu vou para ti. Pai santo, 
guarda em teu nome aqueles que me deste, 
para que sejam um, assim como nós. 
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“Estando eu com eles no mundo, guardava-
os em teu nome.  

“Mas agora vou para ti, e digo isto no 
mundo, para que tenham a minha alegria 
completa em si mesmos. 

“Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, 
porque não são do mundo, assim como eu 
não sou do mundo. 
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“Não peço que os tires do mundo, mas que 
os livres do mal. 

“Não são do mundo, como eu do mundo 
não sou. 

“Santifica-os na tua verdade; a tua palavra é 
a verdade. 

“Assim como tu me enviaste ao mundo, 
também eu os enviei ao mundo. 
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“E por eles me santifico a mim mesmo, para 
que também eles sejam santificados na 
verdade. 

“E não rogo somente por estes, mas 
também por aqueles que pela tua palavra 
hão de crer em mim; 

“Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o 
és em mim, e eu em ti; que também eles 
sejam um em nós, para que o mundo creia 
que tu me enviaste. 
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“E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, 
para que sejam um, como nós somos um. 

“Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam 
perfeitos em unidade, e para que o mundo 
conheça que tu me enviaste a mim, e que os 
tens amado a eles como me tens amado a 
mim. 
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“Pai, aqueles que me deste quero que, onde 
eu estiver, também eles estejam comigo, 
para que vejam a minha glória que me 
deste; porque tu me amaste antes da 
fundação do mundo. 

“Pai justo, o mundo não te conheceu; mas 
eu te conheci, e estes conheceram que tu 
me enviaste a mim. 
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“E eu lhes fiz conhecer o teu 
nome, e lho farei conhecer mais, 
para que o amor com que me 
tens amado esteja neles, e eu 
neles esteja. 
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Quando o amor a si mesmo se desenvolve 
de maneira equilibrada e, por isso, o ser se 
preenche das cotas de esforços que realiza, 
superando pouco a pouco suas carências e 
se fortalece num sentimento de autovalor, 
este amor leva a criatura  a se conectar com 
a sua missão existencial, a sua missão mais 
profunda, a missão de progredir rumo à 
felicidade.  
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O sentimento de compaixão começa na 
intrínseca vontade de cumprir esta 
missão maior, ou seja a de cumprir a 
vontade de Deus para todas as Suas 
criaturas: que cada um de nós alcance a 
felicidade, evoluindo com profunda 
consciência de si e da finalidade de sua 
existência. 
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Quando acontecem exercícios 
continuados, pacientes, 
perseverantes e disciplinados para 
preencher este amor no coração, a 
criatura compreende que cada ação 
que realiza deve ser feita em prol da 
sua missão existencial. 
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Quando a criatura compreende essa missão, qual 
o sentimento que lhe advêm por estar 
exercitando-a?  

O sentimento de pertencimento ao Universo 
porque ela entra numa sintonia e identificação 
com o propósito do Criador para ela.  

A compaixão é o sentimento do amor canalizado 
às demais pessoas tanto quanto a nós mesmos 
em primeiro plano, quando não estamos 
cumprindo a missão existencial para que a 
realizemos. 
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É a compaixão que fará com que nos 
envolvamos em um sentimento de amor 
profundo, incondicional, de modo a que 
façamos todos os esforços necessários para 
cumprir a nossa missão existencial, sejamos 
felizes e nos sintamos pertencendo ao 
Universo. Ao agir assim conosco, 
envolveremos outras pessoas de modo a 
auxiliá-las nessa jornada. 
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Agora reflitamos sobre a maior demonstração de 
compaixão de Jesus por toda a Humanidade em 
João 19: 16 a 37: 

“Então, consequentemente entregou-lho, para 
que fosse crucificado. E tomaram a Jesus, e o 
levaram. 

“E, levando ele às costas a sua cruz, saiu para o 
lugar chamado Caveira, que em hebraico se 
chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele 
outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. 
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“E Pilatos escreveu também um título, e pô-lo em 
cima da cruz; e nele estava escrito: JESUS 
NAZARENO, O REI DOS JUDEUS. 

“E muitos dos judeus leram este título; porque o 
lugar onde Jesus estava crucificado era próximo 
da cidade; e estava escrito em hebraico, grego e 
latim. 

“Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus 
a Pilatos: Não escrevas, O Rei dos Judeus, mas que 
ele disse: Sou o Rei dos Judeus. 

“Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. 



O CAMINHO PARA O GÓLGOTA ATÉ A CRUCIFICAÇÃO: 
EXEMPLIFICAÇÃO DA COMPAIXÃO 

“Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, 
tomaram as suas vestes, e fizeram quatro partes, 
para cada soldado uma parte; e também a túnica. 
A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não 
tinha costura. 
“Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, 
mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem 
será. Para que se cumprisse a Escritura que diz: 
Repartiram entre si as minhas vestes, E sobre a 
minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, 
pois, fizeram estas coisas. 
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“E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a 
irmã de sua mãe, Maria mulher de Clopas, e 
Maria Madalena. 

“Ora Jesus, vendo ali sua mãe, e que o 
discípulo a quem ele amava estava presente, 
disse a sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. 
Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E 
desde aquela hora o discípulo a recebeu em 
sua casa. 
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“Depois, sabendo Jesus que já todas as 
coisas estavam terminadas, para que a 
Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede.  
“Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E 
encheram de vinagre uma esponja, e, 
pondo-a num hissope, lha chegaram à boca. 
E, quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está 
consumado. E, inclinando a cabeça, 
entregou o espírito. 
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“Os judeus, pois, para que no sábado não 
ficassem os corpos na cruz, visto como era a 
preparação (pois era grande o dia de sábado), 
rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as 
pernas, e fossem tirados. 

“Foram, pois, os soldados, e, na verdade, 
quebraram as pernas ao primeiro, e ao outro que 
como ele fora crucificado; mas, vindo a Jesus, e 
vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. 

Contudo um dos soldados lhe furou o lado com 
uma lança, e logo saiu sangue e água. 



O CAMINHO PARA O GÓLGOTA ATÉ A CRUCIFICAÇÃO: 
EXEMPLIFICAÇÃO DA COMPAIXÃO 

“E aquele que o viu testificou, e o seu 
testemunho é verdadeiro; e sabe que é 
verdade o que diz, para que também vós o 
creiais. Porque isto aconteceu para que se 
cumprisse a Escritura, que diz: Nenhum dos 
seus ossos será quebrado. E outra vez diz a 
Escritura: Verão aquele que traspassaram. 




