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Bem-aventurados  os misericordiosos, pois obterão misericórdia 

 
       Mateus 5: 7  (NVI) 
 

      
 

Foco de Oração: A vida é cheia de dor e mágoas e decepções. Estes são os resultados do pecado e da rebelião 

original de Adão e Eva transmitida às gerações seguintes. Ninguém está isento dos danos de ataques pessoais, 

palavras duras, engano, malícia, mentiras, traição ou o dano a língua pode ter sobre a reputação e auto-estima. 

Todos nós temos sido vítimas de tais encontros dolorosos. O caminho do mundo e a maneira da carne é para 

atacar e tentar se vingar. Para fazer "um melhor" para a outra pessoa ou pessoas. Montamos nossas armas de 

guerra em nossos corações. Nós arquivamos ofensas e mantê-los trancados para uso futuro. Nós armazenamos 

até cada palavra ofensiva, ou guardamos para ser usada como justificativa de ataques no futuros . Mas Jesus nos 

diz algo totalmente contra a nossa natureza e os caminhos do mundo. Ele diz: "Bem-aventurados os 

misericordiosos, pois obterão misericórdia." Misericórdia, estritamente falando é algo que faz parte dos 

pensamentos e ações do povo de Deus. misericórdia tem referência ao ato de perdão das ofensas. Esta não é ter 

pena, mas como resultado da misericórdia de Deus é derramado em cima de nós, podemos mostrar misericórdia 

para com aqueles que ofendem e ferir-nos. Muitas pessoas lutam com isso, pensando que isso é para deixar a 

outra pessoa ir longe com suas ofensas. Não é nada disso. Pelo contrário, é deixar ir o nosso suposto direito a 

uma retaliação por causa do amor e da misericórdia de Deus que habita em nós, e dando essa pessoa para o 

julgamento de Deus. Se vamos mostrar misericórdia para com aqueles que nos ferem, Deus derramará sua 

misericórdia de nós de uma forma que vai nos surpreender. Você é uma pessoa que exemplifica misericórdia em 

sua vida? 

  

 

Dia 1: Hoje, versos de estudo da Bíblia em misericórdia para saber mais sobre essa importante 

   característica.. 
 

Dia 2: Louvor e adoração ao Senhor hoje que suas misericórdias se renovam a cada manhã  

  (Lam. 3:22-23) 
 

Dia 3: Examine sua vida hoje, à luz da misericórdia de Deus. Você é uma pessoa de misericórdia? 
 

Dia 4: Arrependei-vos de maneiras que você queria se vingar de outros para saber como eles te trataram.  
 

Dia 5: Ore para que sua igreja venha ensinar misericórdia e seja preenchido com as pessoas que vivem 

vidas   de misericórdia.   

Dia 6: Interceda hoje para outros crentes em sua cidade para demonstrar ao mundo a vida de 

misericórdia.  

   

Dia 7: Peça ao Senhor para ajudar os missionários a mostrar em suas vidas esta misericórdia que reflete 

Cristo aos outros. 
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