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BEM AVENTURADOS OS MISERICORDIOSOS

Pedro Jorge, Pr.

02 de maio de 2019



INTRODUÇÃO

Porque a existência de tanta injustiça no 

mundo? Porque Deus não dá fim a esse quadro?

A fome e sede de justiça enquanto ações 

práticas na vida do cristão!

A fome e sede enquanto sinais de vida 

saudável!



INTRODUÇÃO

Os que praticam misericórdia

Aliviar o 
sofrimento 
de quem 

sofre

Perdoar



1- UMA EXIGÊNCIA

Miquéias 6.8

Ó povo, o SENHOR já lhe declarou o que é 

bom e o que ele requer de você: que 

pratique a justiça, ame a misericórdia e 

ande humildemente com seu Deus. 



2- O CUSTO DA DESOBEDIÊNCIA

Mateus 6.14-15

Seu Pai celestial os perdoará se perdoarem 

aqueles que pecam contra vocês. Mas, se vocês 

se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não 

perdoará seus pecados.

O Reino dos céus e a misericórdia

Mateus 18.23-35



3- RAZÕES PARA A PRÁTICA DA MISERICÓRDIA

1. Nosso relacionamento com o Pai 
misericordioso.

Ef 2.4-7

Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, 

embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, 

ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que 

vocês são salvos! Pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos 

fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora 

estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus 

poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável 

de sua graça, revelada na bondade que ele demonstrou por 

nós em Cristo Jesus.



3- RAZÕES PARA A PRÁTICA DA MISERICÓRDIA

2. Nosso relacionamento com o Filho 
misericordioso.

Mt 9.36-38

Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois 

estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem 

pastor. Disse aos discípulos: “A colheita é grande, mas 

os trabalhadores são poucos. 38Orem ao Senhor da 

colheita; peçam que ele envie mais trabalhadores para 

seus campos”.



3- RAZÕES PARA A PRÁTICA DA MISERICÓRDIA

3. Nosso relacionamento com o Espírito 
misericordioso.

Rm 12-6-8

Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. 

Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-

o de acordo com a proporção de fé que recebeu. 7Se 

tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for 

mestre, ensine bem. 8Se seu dom consistir em 

encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de 

contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer 

liderança, lidere de forma responsável. E, se for o de 

demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria.



O GALARDÃO

Receberão misericórdia; não 

necessariamente aqui e agora!

Não esquecer: não se trata de uma transação 

comercial: dou alguma coisa em troca de 

algo!



FIQUEM ALEGRES E  FEL IZES ,  

POIS  UMA GRANDE

RECOMPENSA ESTÁ GUARDADA

NO CÉU PARA VOCÊS.

MATEUS 5.12
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