Intimidade com Deus

Aula #4 - Misericórdia

I. Introdução
A intimidade do Senhor é para os que o temem,
aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança.
[Sl 25:14]

II. Aspectos da Misericórdia
III. Demandas da Misericórdia

I. Introdução
1. O que é Misericórdia?

• VT:
•

(248x) - piedade, amor leal

NT: ἔλεος (eleos) (28x) - boa vontade com o
aflito e miserável, com intuito de prestar auxílio

• Latim: miseratio (compaixão) + cordis (coração).

I. Introdução - 2. Definições de Misericórdia
- Compaixão pelo miserável (Easton's Bible Dictionary)
- Ter piedade, sofrer com, ter as entranhas ansiando
International Standard Bible Encyclopaedia

- Compaixão por todos quantos sofrem, seja por causa do
pecado ou de adversidades, com o terno desejo de suavizar
tais sofrimentos. Meditações no Evangelho de Mateus. J.C. Ryle

- Compaixão pelas pessoas que passam necessidade:
Eleos – misericórdia:
Charis – graça:
• trata da dor, miséria, desespero,
resultados do pecado;
• concede alívio, cura e ajuda

• lida com a culpa e o pecado
propriamente dito;
• perdão, purifica e reintegra
Contracultura Cristã, J. Stott

I. Introdução
2. Definições de Misericórdia:

- As misericórdias do Senhor são a causa de
não sermos consumidos [Lm 3:22a]

Jeremias

3. Exemplo drástico: o cúmulo da misericórdia

Jr 32:20 – 33:11

I. Introdução
3. Exemplo drástico: destaques
Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei Nova Aliança
com a casa de Israel e com a casa de Judá. [Jr 31:31]
Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes
e ocultas, que não sabes. [Jr 33:3]
Purificá-los –ei de toda a sua iniquidade com que pecaram
contra mim; e perdoarei todas as suas iniquidades com
que pecaram e transgrediram contra mim. [Jr 33:8]

Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória,
entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem
que eu lhe faço; [Jr 33:9a]

II. Aspectos da Misericórdia - 1 Atributo de Deus
•
•
•
•

•

Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não
destrói; antes, muitas vezes desvia a sua ira e não dá largas a
toda a sua indignação. [Sl 78:38]
Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça,
paciente e grande em misericórdia e em verdade. [Sl 86:15]
Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de
grande clemência [Sl 145:8]
Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se
tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e
fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer
propiciação pelos pecados do povo. [Hb 2:17]
Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor
lhe deu; porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e
compassivo. [Tg 5:11b]

II. Aspectos da Misericórdia - 2 Alvo: Quem recebe?
a) Os que amam e temem ao Senhor
• e faço misericórdia até mil gerações daqueles
que me amam e guardam os meus
mandamentos [Ex 20:6]
• e a sua misericórdia vai de geração em geração
sobre os que o temem [Lc 1:50]

II. Aspectos da Misericórdia - 2 Alvo: Quem recebe?
b) Os arrependidos
• Quando estiveres em angústia, e todas estas coisas te
sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o
Senhor, teu Deus, e lhe atenderes a voz, então, o
Senhor, teu Deus, não te desamparará, porquanto é
Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se
esquecerá da aliança que jurou a teus pais. [Dt 4:30-31]
• O que encobre as suas transgressões jamais
prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará
misericórdia [Pv 28:13]

II. Aspectos da Misericórdia - 2 Alvo: Quem recebe?
c) Os misericordiosos
• Bem aventurados os misericordiosos, porque
alcançarão misericórdia. [Mt 5:7]
• O juízo é sem misericórdia para com aquele que não
usou de misericórdia [Tg 2:13a]
d) Quem aprouver ao Senhor
• terei misericórdia de quem me aprouver ter
misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprouver
ter compaixão [Rm 9:15; Ex 33:19]

e) Judeus e gentios
• Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim
de usar de misericórdia para com todos [Rm 11:32]

II. Aspectos da Misericórdia - 3 Duração: Até quando?
• mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a
eternidade [Sl 103:17]
• porque a sua misericórdia dura para sempre [Sl 136]
• porque as suas misericórdias não tem fim [Lm 3:22]

II. Aspectos da Misericórdia - 4 Alcance: Em que medida?
• Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te; por
isso, darei cabo de todas as nações entre as quais te
espalhei; de ti, porém, não darei cabo, mas castigar-te-ei
em justa medida e de todo não te inocentarei. [Jr 30:11]
• As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos
consumidos [Lm 3:22a]

II. Aspectos da Misericórdia - 5 Benefícios: Para que?
a) Ensino aos errantes: Ao desembarcar, viu Jesus uma
grande multidão e se compadeceu deles, porque eram
como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes
muitas coisas. [Mc 6:34]
b) Provisão ao necessitado: porque é com ela que se cobre, é
a veste do seu corpo; em que se deitaria? Será, pois, que
quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou
misericordioso. [Ex 22:27]

II. Aspectos da Misericórdia - 5 Benefícios: Para que?
c) Livramento nas adversidades:
• E eis que uma mulher cananéia, que viera daquelas
regiões, clamava: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de
mim! Minha filha está horrivelmente endemoninhada
[Mt 15:22]

• Então, ele clamou: Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de
mim! ... Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor,
que eu torne a ver. [Lc 18:38,41]
• Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono
da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos
graça para socorro em ocasião oportuna [Hb 4:16]

II. Aspectos da Misericórdia - 5 Benefícios: Para que?
d) Perdão ao transgressor penitente:
• Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua
benignidade; e segundo a multidão das tuas
misericórdias, apaga as minhas transgressões. [Sl 51:1]
• Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a
iniquidade e te esqueces da transgressão do restante
da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para
sempre, porque tem prazer na misericórdia. [Mq 7:18]

II. Aspectos da Misericórdia - 5 Benefícios: Para que?
e) Salvação:
• Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do
grande amor com que nos amou, e estando nós mortos
em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente
com Cristo, - pela graça sois salvos [Ef 2:4-5]
• segundo a sua misericórdia nos salvou, mediante o lavar
regenerador e renovador do Espírito Santo [Tt 3:5]
• Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que,
segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para
uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus
Cristo dentre os mortos [1 Pe 1:3]

III. Demandas da Misericórdia
1. Súplica:
• Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua
benignidade; e, segundo a multidão das tuas
misericórdias, apaga as minhas transgressões. [Sl 51:1]
• Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça;
volta-te para mim segundo a riqueza das tuas
misericórdias.[Sl 69:16]
• Senhor, tem misericórdia de nós, pois em ti temos
esperado.[Is 33:2]
• Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono
da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos
graça para socorro em ocasião oportuna. [Hb 4:16]

III. Demandas da Misericórdia

2. Gratidão:

• Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom,
e a sua misericórdia dura para sempre.
[Sl 107:1]

III. Demandas da Misericórdia
3. Retribuição:
• Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o
Senhor pede de ti: que pratiques a justiça, e ames a
misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus.
[Mq 6:8]

• Mostrai piedade e misericórdia cada um ao seu irmão.
[Zc 7:9b]

• Sede misericordiosos, como também é misericordioso
vosso Pai. [Lc 6:36]

III. Demandas da Misericórdia
3. Retribuição
• não devias tu, igualmente, compadecer-te de teu
conservo, como também eu me compadeci de ti? [Mt 18:33]
• Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados,
de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de
humildade, de mansidão, de longanimidade.[Col 3:12]
• Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos,
fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes [1 Pe 3:8]

A misericórdia de Deus nos alcançou. A nossa vai tocar em quem?
Ultimato, 367

eu queria tanto
ser um poeta maldito
a massa sofrendo
enquanto eu profundo medito
eu queria tanto
ser um poeta social
rosto queimado
pelo hálito das multidões

em vez
olha eu aqui
pondo sal
nesta sopa rala
que mal vai dar para dois.

P. Leminski

