
A Bíblia diz para 
sermos “bondosos e 
compassivos uns com 
os outros”1 como Jesus 
é com os Seus filhos. Ser 
amável e compassivo 
não quer dizer que 
tenhamos que fazer 
grandes demonstrações 
de amor por alguém. 
Muitas vezes a melhor 
maneira de demonstrar 
amabilidade é nas 
pequenas coisas.

Por exemplo, se você 
percebe que um amigo 
está triste ou teve um dia 
difícil, pode demonstrar 
compaixão procurando 
uma maneira de 
alegrá-lo. Dizer algo 
amável ou encorajador 
pode fazer alguém 
se sentir melhor. Ou 
convidar o seu amigo 
para fazer algo divertido 
com você e não ficar 
pensando na sua tristeza. 
Isso é ser compassivo. 

Seja Amável e Compassivo 
Como eu gostaria  

que papai não tivesse  
que viajar.

Que será que  
eu posso fazer para  

animar o André …

Oi, André, você  
gostaria de vir brincar  

de Lego comigo? 

1 Efésios 4:32 NIV



Outra forma de 
ser amável é 
lembrando de fazer 
suas obrigações. 
Escutar os pais e os 
professores e seguir 
as instruções deles é 
uma demonstração 
de respeito e 
amabilidade. 

Muitas vezes, essas 
instruções não são o 
que você gostaria de 
fazer, mas lembre-se 
que está construindo 
bons hábitos que 
serão úteis para o 
resto da sua vida. 
Prestar atenção nas 
instruções que lhe 
dão, também é uma 
demonstração de 
amabilidade. 

Quando você é 
amável e compassivo 
com os outros, está 
refletindo Jesus. Está 
seguindo os passos 
de Jesus quando é 
amável e compassivo 
para com os outros, 
do mesmo jeito que 
Ele seria com você. 
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“Todos saberão que vocês são 
Meus discípulos, se vocês se 
amarem uns aos outros”  
(João 13:35 NVI).

Puxa, esqueci de guardar  
os meus brinquedos! É melhor eu  
fazer isso antes de terminar de  

assistir ao programa. 
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