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“EMPATIA” 
Reconhecimento de emoções em outras pessoas 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  O QUE É? 

É a habilidade de entender a necessidade do outro. É sentir o que uma pessoa está sentindo, se colocar 

no lugar dela é ver o mundo pela sua perspectiva. É ter a sensibilidade de ouvir alguém na essência e 

entender os seus desconfortos e suas alegrias, ver suas vitórias, conquistas e se alegrar, ver suas 

tristezas e se convalescer.  

Simpatia é o que nós sentimos em relação aos outros ou o que transmitimos para os outros. (O pilar do 

sentimento é o EU) 

Empatia é tentarmos entender os outros, termos a capacidade de ver e compreender a realidade através 

dos olhos dos outros. (O pilar do sentimento o OUTRO) 

É POSSÍVEL TER EMPATIA, SEM TER SIMPATIA 

2. “EMPATIA” NA BÍBLIA: COMPAIXÃO 

A diferença é que a empatia fica apenas no campo da emoção; é subjetiva. Já a compaixão é 

consolidada através da atitude que acompanha o sentimento gerado pela empatia. Para fins 

práticos, vamos considerar a “empatia” do campo da inteligência emocional como a compaixão 

bíblica.   

- E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, 

entranhavelmente misericordiosos e afáveis. (1 Pedro 3:8) 

- Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. (Romanos 12:15) 

- Quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, 

como estará nele o amor de Deus? (1 João 3:17) 

PARÁBOLA DO BOM SAMARITANO (Lc 10. 30-37)  

“Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos 

com óleo e vinho e os enfaixou. Depois, colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, 

onde cuidou dele. No dia seguinte, deu duas moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: ‘Cuide deste 

homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar’. (Lucas 10:33-

35) 

- APROXIMAÇÃO: “Foi até ele” 

- AUSÊNCIA DE JULGAMENTO (está implícito no texto, pois o samaritano não precisou averiguar 

se o moribundo não estava naquela situação por merecer).  

- CUIDADO: “tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois, colocou o homem 

em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele.” 

3. COMO TER EMPATIA:  

1. Assumindo a perspectiva do outro: É a capacidade de assumir o ponto de vista do outro 

e tentar olhar as circunstâncias considerando as características do outro: temperamento, 

criação, educação, cultura, fase da vida, etc... 
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2. Ausência de julgamento: É a habilidade de interagir sem julgar o outro a partir dos seus 

valores. Por um instante inicial é abster-se de avaliar e emitir opinião.  

3. Reconhecer as emoções dos outros: Ter a capacidade de identificar o que o outro está 

sentindo e quais as origens e raízes dessas emoções.  

4. Comunicar essas emoções: É a capacidade de se comunicar e interagir com o outro 

manifestando os 3 itens anteriores. É se expressar assumindo a perspectiva do outro, sem 

julgar e reconhecendo seus sentimentos. 

  

4. DICAS PRÁTICAS PARA DESENVOLVER EMPATIA: 

1. Escute atenciosamente o outro.  

2. Evite fazer um juízo de valor. 

3. Tente não dar conselho ou opinião sempre.  

4. Imagine-se na mesma situação.  

5. Exercite esporadicamente assumir papéis que não são seus. 

 

TAREFA 6: Escolha alguma atividade que é o papel de outra pessoa e tente fazer, analisando o tempo 

todo sob a perspectiva do outro.  
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Orientações específicas para esta matéria 

• Valor do teste desta matéria: 4,0             
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