
Hinos para a Semana 

148 – PRESO AO TEU AMOR 
 
Eu não sei mais viver sem Tua presença, 
Como a terra precisa da chuva preciso de Ti. 
Os Teus olhos são como fogo, 
Teu olhar me consumiu, 
Teu amor não me condenou, me conquistou. 

Eu pertenço a Ti, Teu sangue me comprou, 
Com cordas de amor, Você me amarrou, 
Estou presa ao Teu amor! 

 
173 – PRA SEMPRE 
 
O Universo chora, O Sol se apagou,  
 Ali estava morto o Salvador. 
Seu corpo lá na Cruz, Seu sangue derramou,  

O peso do pecado Ele levou. 
Deus Pai o abandonou, Cessou seu respirar,  

Em trevas encontrou o Filho. 
A guerra começou, a morte enfrentou,  

Todo o poder das trevas vencido foi. 
A Terra estremeceu, o sepulcro se abriu,  

E nada vencerá Seu grande amor. 
Oh, morte onde estás? O Rei ressuscitou,  

Ele venceu pra sempre... 
Pra sempre Exaltado É, Pra sempre Adorado É. 
Pra sempre Ele vive, Ressuscitou, Ressuscitou 
Cantamos Aleluia! Cantamos Aleluia! 
Cantamos Aleluia! O Cordeiro venceu! (8x) 
 

MOTIVOS DE ORAÇÃO 
 

 Vida espiritual da igreja: avivamento e ânimo 
para o serviço. 
 Construção do templo: doadores de materiais 
e trabalhadores. 
 Pastores: sabedoria para liderar e ensinar a 
igreja com fidelidade às Escrituras. 

 CACP – Centro Apologético Cristão de Pesquisas: fidelida-
de na defesa da fé cristã. 
 Missionária Luzia Gonçalves e o Pr. Élio Figueroa e sua 
família, em especial, sua esposa, que está aguardando cirur-
gia. 
 Famílias da igreja: que haja avivamento e cultos nos la-
res. 
 Irmã Clarisse: esperando cirurgia pelo TFD. 
 Autoridades do governo civil: sabedoria para lidarem com 
o que pertence ao povo. 



ria
fieis aos 

 

mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, 

UMA

 

 

 

 

 SBTB – Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil: sabedo-
ria e zelo para se manter publicando apenas as bíblias 100% 
fieis aos Textos originais Massorético e Receptus. 

 

AGENDA SEMANAL 
 

 Terça (12/03), Culto de Oração [Sede], 19h30. 
 Quinta (14/03), Culto de Doutrina [Sede], 19h30. 
 Sexta (15/03), Culto de Evangelismo [Núcleo], 19h30. 
 Sábado (16/03), Clubinho Bíblico [Sede], 16h. 
 Domingo (17/03), EBD [Sede], 8h30. 
 Domingo (17/03), Celebração [Sede], 18h. 

“Aquele que crê no Filho tem a vida eterna;  

mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, 

mas a ira de Deus sobre ele permanece.” 

(João 3.36 – ACF) 
 

ESTE É O BOLETIM INFORMATIVO SEMANAL DA 
 

 
 

UMA IGREJA AVIVADA PELO PODER DA PALAVRA!  
AVANTE NA ÚLTIMA HORA! 

ACESSE: BATISTADAPROMESSA.WEEBLY.COM 

End.: R. da União, s/n, Belo Jardim II, 
CEP: 69.908-006 – Rio Branco – Acre – Brasil 

Tel. (68) 99992-4850 – Pr. Petronio 
(68) 98402-8242 – Pr. Ícaro 

 
 
 

“Nunca vi um cristão útil  
que não seja estudante da Bíblia.  

Não existem atalhos para a santidade.”  
 
 

– A. W. Tozer 
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“Deste um estandarte aos que te temem, para o  
arvorarem no alto, por causa da verdade” (Sal. 60:4) 

 

Os Atributos de Deus 

(Estudo XXXI) 
 

Dr. Norman Geisler 
 

IX – A MISERICÓRDIA DE DEUS.1 
 

bíblico: “Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor 
Cristo que, segundo a sua grande misericórdia, 

nos gerou de novo para uma viva esperança, pela res-
surreição de Jesus Cristo dentre os mortos” (1Ped. 1.3) 

Leitura bíblica em classe: Salmo 103. 
Hinos do CANTOR CRISTÃO: 6. Glória ao Senhor | 14. O 

Deus de Abraão | 25. Amor. 
 

i. A Misericórdia de Deus. 
NDEPENDENTE de a misericórdia ser um atributo ou 
uma atividade de Deus, ela está entranhavelmente 

fundamentada na sua natureza imutável. Como tal, revela 
extremamente importante sobre o caráter de Deus. 

 

ii. A Definição de Misericórdia de Deus. 
Há varias palavras hebraicas que são associadas com a 

misericórdia de Deus. A palavra kapporeth (derivada de 
significa “resgate”, “propiciatório” ou “assento da 

misericórdia”, onde era oferecido 
o sangue da expiação a Deus. A 

racham significa “amar”, 
“ter compaixão” ou “mostrar mi-
sericórdia”. A palavra chesed quer 
dizer “bondade”, “benignidade”, 

rdia”, “ternura” ou 
“bondade carinhosa”. 

Nas páginas do Novo Testa-
mento, há palavras gregas associ-
adas com misericórdia. A palavra 

(derivada de eleeo) significa “mostrar misericór-
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dia”, “compadecer”, “ter compaixão” ou “ser misericordi-
oso”. A palavra eleemon descreve uma atitude misericor-
diosa e simpatizante em referencia aos seres humanos 
(Mt 5.7) como também a Jesus (Hb 2.17). A palavra eleos é 
empregada acerca de um ser humano para com o outro 
(Mt 9.13; 12.7; Lc 10.37) como também de Deus em rela-
ção aos seres humanos (Lc 1.50,58; G1 6.16; Rm 15.9; Tt 
3.5; Rm 9.23; 11.31; Jd 2). A palavra oiktirmos transmite a 
ideia de “compaixão” ou “misericórdia”, quer referindo-se 
a Deus (Tg5.11) ou as pessoas (Lc 6.36). 

A palavra misericórdia e usada pelos seres humanos 
em alusão a salvar uma vida (Gn 19.19); prosperar uma 
viagem (Gn 24.27); libertar da prisão (Gn 39.21); não 
destruir vidas (Jd 20); receber o favor do rei (Ed 7.28; 
9.9); e em resposta a oração para receber o favor de outra 
pessoa (Ne 1.11). Claro que, como veremos, a misericórdia 
de Deus e tudo isto e muito mais (cf. Jo 37.13; SI 4.1). 

 

iii. A Misericórdia de Deus é Grande. 
“Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus 

olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me 
fizeste, para guardar a minha alma em vida; mas eu não 
posso escapar no monte, para que porventura não me 
apanhe este mal, e eu morra.” (Gn 19.19). “Perdoa, pois, a 
iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua miseri-
córdia; e como também perdoaste a este povo desde a 
terra do Egito até aqui.” (Nm 14.19). “E disse Salomão: De 
grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu 
pai, como também ele andou contigo em verdade, e em 
justiça, e em retidão de coração, perante a tua face; e 
guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um 
filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste 
dia.” (1Rs 3.6). “Também disse aos levitas que se purifi-
cassem, e viessem guardar as portas, para santificar o dia 
do sábado. Nisto também, Deus meu, lembra-te de mim e 
perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade.” 
(Ne 13.22). “E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande 
benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em 
seu lugar.” (2Cr 1.8).  

 

iv. A Misericórdia de Deus É Perpetua. 
Deus é fiel para sempre na sua aliança e misericórdia. 

“Saberás, pois, que o SENHOR teu Deus, ele é Deus, o Deus 
fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gera-
ções aos que o amam e guardam os seus mandamentos.” 
(Dt 7.9). “Mas a minha benignidade não se apartará dele; 
como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti” (2Sm 
7.15). “Ele é a torre das salvações do seu rei, e usa de 

benignidade com o seu ungido, com Davi, e com a sua 
descendência para sempre.” (2Sm 22.51). “Louvai ao SE-

NHOR, porque é bom; pois a sua benignidade dura perpetu-
amente.” (1Cr 16.34). “E com eles a Hemã, e a Jedutum, e 
aos mais escolhidos, que foram apontados pelos seus 
nomes, para louvarem ao SENHOR, porque a sua benigni-
dade dura perpetuamente.” (1Cr 16.41). “E aconteceu que, 
quando eles uniformemente tocavam as trombetas, e 
cantavam, para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e 
louvando ao SENHOR; e levantando eles a voz com trombe-
tas, címbalos, e outros instrumentos musicais, e louvando 
ao SENHOR, dizendo: Porque ele é bom, porque a sua be-
nignidade dura para sempre, então a casa se encheu de 
uma nuvem,” (2Cr 5.13). “E os sacerdotes, serviam em 
seus ofícios; como também os levitas com os instrumentos 
musicais do SENHOR, que o rei Davi tinha feito, para louva-
rem ao SENHOR, porque a sua benignidade dura para sem-
pre, quando Davi o louvava pelo ministério deles; e os 
sacerdotes tocavam as trombetas diante deles, e todo o 
Israel estava em pé.” (2Cr 7.6). “E aconselhou-se com o 
povo, e ordenou cantores para o SENHOR, que louvassem à 
Majestade santa, saindo diante dos armados, e dizendo: 
Louvai ao SENHOR porque a sua benignidade dura para 
sempre.” (2Cr 20.21). “Quem é Deus semelhante a ti, que 
perdoa a iniquidade, e que passa por cima da rebelião do 
restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para 
sempre, porque tem prazer na sua benignidade.” (Mq 
7.18). 

 

v. A Misericórdia de Deus É Fiel. 
“Tu, com a tua beneficência, guiaste a este povo, que 

salvaste; com a tua força o levaste à habitação da tua 
santidade.” (Êx 15.13). “Saberás, pois, que o SENHOR teu 
Deus, ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a 
misericórdia até mil gerações aos que o amam e guardam 
os seus mandamentos.” (Dt 7.9). “E disse: Bendito seja o 
SENHOR Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua 
benevolência e a sua verdade de meu senhor; quanto a 
mim, o SENHOR me guiou no caminho à casa dos irmãos de 
meu senhor.” (Gn 24.27). “Ontem vieste, e te levaria eu 
hoje conosco a caminhar? Pois eu vou para onde puder ir; 
volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo, com bene-
ficência e fidelidade.” (2 Sm 15.20). “Será, pois, que, se 
ouvindo estes juízos, os guardardes e cumprirdes, o SE-

NHOR teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que 
jurou a teus pais” (Dt 7.12). “E disse: Ó SENHOR Deus de 
Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus nem em-
baixo na terra; que guardas a aliança e a beneficência a 

teus servos que andam com todo o seu coração diante de 
ti.” (1Re 8.23). “Agora, pois, SENHOR, a palavra que falaste 
de teu servo, e acerca da sua casa, confirma-a para sem-
pre; e faze como falaste.” (1Cr 17.13). “E disse: Ah! SENHOR 
Deus dos céus, Deus grande e temido! Que guarda a alian-
ça e a benignidade para com aqueles que o amam e guar-
dam os seus mandamentos” (Ne 1.5). “Agora, pois, nosso 
Deus, o grande, poderoso e terrível Deus, que guardas a 
aliança e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda 
a aflição que nos alcançou a nós, aos nossos reis, aos nos-
sos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, 
aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis 
da Assíria até ao dia de hoje.” (Ne 9.32). 

 

vi. A Misericórdia de Deus é  
Recebida pelos que se Arrependem 

“Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a 
grandeza da tua misericórdia; e como também perdoaste 
a este povo desde a terra do Egito até aqui.” (Nm 14.19). 
“Também não se pegará à tua mão nada do anátema, para 
que o SENHOR se aparte do ardor da sua ira, e te faça mise-
ricórdia, e tenha piedade de ti, e te multiplique, como 
jurou a teus pais” (Dt 13.17). 

 
QUESTIONÁRIO 

 

i. O que significa o atributo da Misericórdia de Deus? 
Explique. ....................................................................  
.....................................................................................
..................................................................................... 

ii. Quais as principais palavras do AT que estão rela-
cionadas à Misericórdia de Deus? ................................. 
.....................................................................................
..................................................................................... 

iii. Quais as evidências bíblicas sobre a grandeza da 
Misericórdia de Deus? .................................................. 
.....................................................................................
.....................................................................................  

iv. Quais as evidências bíblicas sobre a eternidade da 
Misericórdia de Deus? .................................................. 
.....................................................................................  
..................................................................................... 

v. Quais as evidências bíblicas sobre a grandeza da 
Misericórdia de Deus? .................................................. 
.....................................................................................  
..................................................................................... 


