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UMA  
QUE ME
TORNA MAIS
MISERICORDIOSO
E MENOS
JULGADOR



UMA FÉ QUE
ME TORNA MAIS
MISERICORDIOSO
E MENOS 
JULGADOR

Princípios da Bíblia para viver através de 
uma pandemia

“Porque  será  exerc ido  ju ízo  sem 
miser icórd ia  sobre  quem não fo i 
misericordioso. A misericórdia triunfa 
sobre o juízo!” Tiago 2:13 NVI 

Misericórdia = Amor em ação 

Por que Deus espera que eu mostre 
misericórdia a todos? 

1. PORQUE DEUS CONTINUAMENTE ME 
MOSTRA MISERICÓRDIA 

“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.” 
Efésios 2:4,5 NVT 

“Acaso não devia ter misericórdia de seu 
companheiro, como tive misericórdia de 
você?” Mateus 18:33 NVT 



2. PORQUE DEUS QUER QUE EU SEJA COMO ELE 

“Pois desejo misericórdia, não sacrifícios.” Oséias 6:6 NVI 

“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.” Miquéias 6:8 NVT 

3. PORQUE EU PRECISO DE MISERICÓRDIA PARA ENTRAR NO CÉU 

Jesus: “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.” Mateus 6:14,15 

“Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia 
delas.” Mateus 5.7 NTLH 

4. PORQUE SER MISERICORDIOSO É UM REMÉDIO PARA A DEPRESSÃO 

“Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia 
delas.” Mateus 5.7 NTLH 

“Quando você faz o bem a outra pessoa faz bem a si mesmo; quando você faz o mal 
a alguém está ferindo a si mesmo.” Provérbios 11.17 BV 

“Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, 
o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes.” Jó 42:10 NVT 



Como Deus espera que eu mostre misericórdia a todos?  

1. PERDOAR AS PESSOAS QUANDO ELAS ERRAM 
“Agora vocês devem perdoá-lo e animá-lo para que ele não fique tão triste, que 
acabe caindo no desespero.” 2 Corintios 2.7 NTLH 
“E perdoa nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra 
nós.” Lucas 11:4 NVT 

2.  SER PACIENTE COM AS PECULIARIDADES DAS PESSOAS 
“Sejam pacientes uns com os outros, tendo tolerância pelas faltas uns dos outros 
por causa do amor, entre vocês.” Efésios 4.2 BV 
“Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a 
fim de que vocês glorifiquem a Deus.” Romanos 15:7 NVI 

3. MOSTRAR RESPEITO ÀS PESSOAS COM QUE VOCE DISCORDAR 
“Tratem a todos com o devido respeito.” 1 Pedro 2:17 NVI 
“Deixem de ser mesquinhos, irritados e mal-humorados. As contendas, as palavras 
ásperas e a antipatia pelos outros não devem ter lugar na vida de vocês. Em vez 
disso, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, se perdoando 
mutuamente, tal como Deus os perdoou por vocês pertencerem a Cristo.” Efésios 
4.31,32 BV  

4. AJUDAR A QUALQUER UM QUE ESTÁ SOFRENDO 
“Não deixe de fazer o bem àqueles que precisarem, sempre que isso estiver ao seu 
alcance.” Provérbios 3:27 NVT 
“Ele (Jesus) nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de 
sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de 
novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo.” Tito 3:5 NVT 



1. Com que frequência costumo me irritar e ser impaciente com um  membro da 
família? 

2. O que é misericórdia exatamente? Tenho esta qualidade?

1. Por que parece mais fácil julgar as pessoas do que demonstrar misericórdia?

2. Qual é a promessa de Deus para nós quando escolhemos a misericórdia ao 
invés do  julgamento?

3. Como   Jesus nos  mostrou  misericórdia  quando  estávamos  sofrendo?

1. A Quem eu preciso  dar  outra  chance  esta  semana e perdoar?

2. Tem alguém de quem eu discordo e que preciso tratar com respeito esta 
semana ou alguém que precise da minha ajuda?

GRUPOS DE
CRESCIMENTO



MOVIDOS
PELO AMOR
E NÃO PELO
MEDO


