
O Olhar de Jesus 

 

Lucas 7.11-17 

11 Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os 

seus discípulos e uma grande multidão. 12 Ao se aproximar da porta da 

cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva; e uma grande 

multidão da cidade estava com ela. 13 Ao vê-la, o Senhor se compadeceu 

dela e disse: "Não chore". 14 Depois, aproximou-se e tocou no caixão, e os 

que o carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu digo, levante-se!" 15 O 

jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. 16 

Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. "Um grande profeta se 

levantou dentre nós", diziam eles. "Deus interveio em favor do seu povo." 

17 Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões 

circunvizinhas. 

 

Nesse texto, conhecemos um pouco da história da viúva da cidade Naim. 

Moradora da cidade de Naim, tinha pedido o marido, que morrera, mas da relação 

deles nasceu um filho. Enquanto seu marido estava vivo, ela depositava sua esperança 

nele, depois que seu marido morre, ela passa sua esperança para o filho. Mas, 

infelizmente, seu filho também morre. 

Quando nossa esperança está depositada onde Deus não quer esteja, ele nos leva à 

viver situações para que nossa esperança volte para ele. 

Mas a principal razão para aquela mulher receber o milagre, foi olhar cheio de 

compaixão de Jesus. 

 

 



Há três aspetos importantes nesse texto que veremos a seguir: 

 

1- O Olhar do Senhor é cheio de compaixão 

 

Em Lucas 7.13 diz: ...e vendo-a, o Senhor, se compadeceu dela 

Muitos milagres que Jesus fez, o fez pelo clamor das pessoas. Mas esse foi diferente. 

-Ela não pediu um milagre 

- Ela não implorou 

-Ela apenas chorava 

 

Mas, quer seja pedido ou não, o milagre sempre nos alcança através do olhar de 

compaixão do Senhor. 

Em Salmo 89.14 Diz: Justiça e juízo são o fundamento do teu trono; misericórdia e 

verdade te precedem. 

Sempre que o Senhor nos olha, a primeira coisa que nos alcança, é a sua misericórdia  

 

2- O destino de algumas pessoas mudou, por causa do olhar de 

misericórdia de Jesus. 

 

a. Lucas 7.11-17 – A viúva de Naim. Seu destino mudou quando o Senhor a 

encontrou, e o que era para ser um fim de tristeza, se transformou e 

alegria. 

 

b. Lucas 22.60-61 – Depois de Pedro negar Jesus, seu coração se encheu de 

tristeza, e é provável que seu fim fosse tão trágico quanto o de Judas. Mas 

quando Pedro nega a Jesus pela 3ª vez, o olhar de Jesus encontra Pedro. E 

não era um olhar de condenação, como a maioria de nós faríamos, mas era 

um olhar de misericórdia e cheio de compaixão. 



 

3- Jesus quebra tradições religiosas, paradigmas, costumes, rompe 

barreiras para nos abençoar. 

 

a. Lucas 7.14 – Havia uma lei do povo hebreu que era justamente para não 

tocar em nada morto. Quando Jesus interrompe o enterro, ele poderia 

ressuscitar o jovem somente com uma palavra. Mas para provar que Ele é 

maior que tradições e leis que serviam apenas para proteger o povo de 

infestações e doenças, Ele se aproxima e toca no esquife. 

b. Mateus 8.1-4 – Mais uma vez Jesus quebra tradições para provar que Ele é 

maior e mais poderoso que qualquer enfermidade. E dessa vez Ele cura 

também o interior. Há lugares em que ninguém pode ou consegue tocar. 

Mas o Senhor nos toca, nos cura e nos limpa de toda lepra (pecado), nos 

ressuscita e nos traz para uma nova vida. (Aleluia) 

 

Conclusão 

Hoje o olhar de Jesus não é de condenação, mas de compaixão. E o seu 

olhar nos chama e nos atrai para perto de si. Então abra o seu coração 

para que o Senhor entre com compaixão e misericórdia.   


