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Compassion 

Gustavo G. Boog 

“COMPASSION: With a deep awareness of the suffering of another coupled with the wish to relieve it, 
we serve from a deep passion that includes caring and understanding, reciprocity and forgiveness.” 

From "Qualities of the Sages in Service," by Sage-ing International (*) 
 
For me, exercising compassion is a challenge, grounded in non-judgmentalism.  
 
Throughout life from birth onward, we evaluate ourselves and are evaluated. We are all severe 
judges of ourselves and others. When giving some beggar small change on the street, it is so easy to 
judge: Why isn’t that person working? Will she use my money to feed herself or to buy drugs?  And by 
giving away that money, I may also be buying a small sense of self-superiority: I have, and this person 
doesn’t. Surely it is much easier to give alms than to actually engage with that other person, truly 
helping her with her suffering, or to grow as a human being. For that to happen, there must be 
reciprocity in the relationship. 
 
It is a challenge to practice genuine compassion, for it means putting oneself in the other's shoes, 
seeing the world through the other’s eyes, and somehow sharing their suffering while also alleviating 
it. Compassion goes far beyond feeling empathy for the other. Compassion reveals itself in concrete 
action. 
 
It is easier to have compassion for those who are like us, rather than toward those who are different. 
When we feel like members of a tribe, we can more easily be compassionate with peers; it reinforces 
our sense of inclusion, security and protection, of being welcomed and understood. We spend much 
time seeking the interests of our own tribe, reinforced by our own shared values and beliefs.  
 
But in relating with those who are different, my behaviors change. What does it mean to have 
compassion for those of a different race, skin color, religion, social level, hierarchy, or age cohort? 
Classic differences and misunderstandings occur between differing cultures that coexist in the same 
country, or issues that arise between different departments within the same organization, where 
relationships often deteriorate at the level of personal conflict.  
 
But then as we struggle to see things through the eyes of people of the other tribe, we begin to 
overcome the chasms that separate, and take the first real step toward compassion. Instead of 
building walls, we thus build bridges that link diverse groups. 
 
Compassion can and should be exercised both at work and at home. The irony is to find a person who 
volunteers brilliantly for worthy causes, exercising heartfelt compassion for the sick, needy or 
addicted, but who then has no such feeling in relation to his or her own family: spouse, parents, 



siblings, children and grandchildren. Often this attempt at compassion actually is escapism from 
family problems, or grows from pride and a sense of moral superiority:  See how good I am, helping 
others…!  Compassion is a challenge for all of us, at home, at work, and in society. 
 
In practicing compassion there are difficult barriers to overcome:  We all have experience helping a 
struggling person, creating work opportunities for them, lending money, becoming a guarantor, only 
then to be repaid with ingratitude and resentment. More difficult still, how do I generate compassion 
for a politician who steals money that was destined to feed needy children? How to have any shred of 
compassion for a murderer or rapist? These are difficult situations, for which I have no ready 
answers. 
 
I believe that every person should be responsible. Out of compassion we are called to help the needy 
person to stand, to find new opportunities; but then it is also fair to expect those who receive 
compassion to somehow make the movement to rise. Compassion provides supportive hands, but 
recipients should then stand up on their own legs. Compassion must occur within limits, otherwise it 
threatens to become paternalism, encouraging irresponsibility, laziness, and the feeling of being an 
eternal victim. Compassion is a movement to help alleviate the suffering of the other, to give 
material, emotional and spiritual support; but many times those who receive this support fail to 
accept empowerment, and remain indefinitely in the position of victim. Our Sage-ing category that 
defines this delicate balance is the term "reciprocity;" it includes both giving and receiving, which is 
my understanding of the limits of genuine compassion. 
 
In becoming responsible elders, we have often had to give up our own dreams and act contrary to our 
own natures, acknowledging the authority of others and attempting to please others. Doing so exacts 
a very high emotional cost. But in conscious eldering, we have the chance to do life-review, to forgive 
self and others for things done and left un-done, and to seek new beginnings. And in the process, 
rather than torment ourselves, we are invited to have compassion for ourselves. And for the other, 
too. 
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 (*) In a survey carried out by Boog Consultoria in August / 2017, with 813 participants (general average = 
7.88), the "Compassion" quality was in 7th place, with an evaluation of 8,25 on a scale of 0 to 10. 
http://www.boog.com.br/idosos/imagens/Pesquisa2017.pdf (only in Portuguese) 
 
This essay was translated and edited from the original Portuguese (included below) by Al Rider, CSL, Tech-

Webinar Coordinator for Sage-ing International.    
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COMPAIXÃO 
 

Gustavo G. Boog 
 
“COMPAIXÃO: Com uma profunda consciência do sofrimento do outro, acoplado com o desejo de aliviá-
lo, nós servimos com uma profunda paixão que inclui cuidados e compreensão, reciprocidade e perdão”, 
em “Qualidades dos Sábios em Serviço”, texto elaborado pela Sage-ing International(*). 
 
Para mim a compaixão é uma qualidade difícil de ser exercida, baseada no não julgamento. Ao longo 
da vida, nós nos avaliamos e somos avaliados desde o começo, somos todos juízes severos de nós 
mesmos e dos outros. Ao darmos um dinheiro a algum pedinte na rua, é muito fácil entrar no 
pensamento de por que essa pessoa não vai trabalhar? será que ela vai usar o dinheiro para se 
alimentar ou para comprar drogas? Ou outras perguntas desse tipo. De certa forma, ao dar esse 
dinheiro, eu também alivio um pouco o sentimento de culpas: eu tenho e essa pessoa não tem. Com 
certeza é muito mais fácil dar uma esmola que envolver-se na vida dessa pessoa, e de alguma forma 
ajudá-la a sair do sofrimento e crescer como um ser humano. Nessa opção, é preciso que haja 
reciprocidade nesse relacionamento.  
 
Não é nada fácil praticar a compaixão, pois significa colocar-se no lugar do outro, buscar enxergar o 
mundo através de seus olhos e de alguma forma procurar aliviar o seu sofrimento. A compaixão vai 
muito além da empatia pelo outro. A compaixão se revela em ações concretas. 
 
É muito fácil ter compaixão para aqueles que são parecidos conosco, que para com os diferentes.  Nós 
nos sentimos membros de uma tribo, e poderemos mais facilmente sermos compassivos com os iguais, 
pois isso reforça nosso sentido de inclusão, segurança e proteção, de sermos acolhidos e 
compreendidos. Gastamos muito tempo nos interesses da própria tribo, reforçados pelos valores e 
crenças existentes. Mas, na relação com os diferentes, as outras tribos, os comportamentos mudam. 
Como é a compaixão por quem tem raça diferente, ou cor de pele, ou religião, ou nível social, ou 
hierarquia ou idade? São clássicas as diferenças e desentendimentos entre culturas diferentes que 
convivem num país, nas dificuldades de relacionamento que surgem entre departamentos diferentes 
dentro de uma mesma organização, cujas relações muitas vezes se deterioram ao nível de conflitos 
pessoais. Se procurarmos ver as coisas pelos olhos das pessoas de outra tribo, poderemos superar os 
abismos que separam, e estaremos dando um passo em direção à compaixão. Ao invés de construir 
muros, é preciso construir pontes que unam os diferentes. 
 
A compaixão pode e deve ser exercida no trabalho e na casa. É clássico o exemplo da pessoa que conduz 
com brilhantismo um trabalho voluntário, exercendo de todo o coração a compaixão por doentes, 
necessitados ou drogados, por causas meritórias, mas não tem nenhum sentimento desse tipo em 
relação a sua família: o cônjuge, os pais, irmãos, filhos e netos. Muitas vezes essa compaixão se dá 
como uma fuga de problemas familiares ou por um orgulho e superioridade moral do tipo vejam como 
eu sou bom e ajudo os outros. Todos precisam de compaixão, na casa, no trabalho e na sociedade.  
 
A prática da compaixão tem barreiras difíceis de serem superadas: você ajuda uma pessoa em 
dificuldades, arruma um trabalho para ela, empresta dinheiro, torna-se fiador, e muitas vezes só colhe 
ingratidão e ressentimentos. Mais difícil ainda, como ter compaixão por um político que rouba o 
dinheiro que seria destinado a alimentação de crianças carentes? Como ter compaixão por um 



assassino, que estuprou e matou covardemente uma jovem? Essas são situações difíceis, para as quais 
não tenho nenhuma resposta pronta. 
 
Eu tenho a crença de que cada pessoa deve ser 100% responsável por sua vida. nada menos que isso. 
Por compaixão devemos ajudar uma pessoa necessitada a se levantar, a ter novas oportunidades. Mas 
também é preciso que quem recebe a compaixão de alguma forma faça o movimento para se erguer. 
A compaixão dá as mãos de apoio, mas a pessoa precisa se levantar com as próprias pernas. Portanto, 
penso que a compaixão deve ocorrer por um tempo limitado, caso contrário vira paternalismo, 
incentivando a irresponsabilidade, a preguiça e o sentimento de ser uma eterna vítima. Eu entendo 
que a compaixão é um movimento de ajudar concretamente a aliviar o sofrimento do outro, dar-lhe 
apoio material, emocional e espiritual; vejo que muitas vezes quem recebe esse apoio não dá o passo 
que lhe cabe, e fica por tempo indeterminado na posição de vítima. Na frase da Sage-ing que define 
essa qualidade há o termo “reciprocidade”, e é movimento equilibrado do “dar e receber” que é a 
minha forma de entender essa palavra.  
 
Para tornar-se um adulto responsável muitas vezes temos de abrir mão de nossos sonhos, fazer coisas 
que contrariam nossa natureza, fazer o que nos mandam fazer para agradar os outros. E isso representa 
um altíssimo custo emocional. Na fase idosa da vida temos a chance de rever tudo isso, perdoar o 
passado pelas coisas feitas e pelas que deixamos de fazer, e buscar um recomeço. E para isso, ao invés 
de sermos algozes de nós mesmos, podemos e devemos ter compaixão por nós mesmos. E pelos outros 
também. 
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para serem mais plenas, terem clareza de objetivos e de significados de vida. 
Fundador e Diretor da Boog Consultoria, conduz palestras e workshops sobre temas 
comportamentais, foi membro do GEC – Grupo de Excelência em Coaching (CRA-SP) 
e é Coordenador das atividades da longevidade do Instituto Práxis e representante 
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desenvolvimento pessoal e organizacional. E-mail: gustavo@boog.com.br Site:   

www.boog.com.br/idosos  Fones: + 55 (11) 5183-5187 ou 5183-5096   Celular: + 55 (11) 99137-7691
  
 
(*) Em Pesquisa realizada pela Boog Consultoria em Agosto/2017, com 813 participantes (média 
geral=7,88), a qualidade “Compaixão” ficou em 7° lugar, com uma avaliação de 8,25 numa escala de 0 
a 10. http://www.boog.com.br/idosos/imagens/Pesquisa2017.pdf 
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