
Bem-aventurados os que são misericordiosos, 
porque obterão misericórdia



“Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque
obterão misericórdia”. (Mateus, 5: 7)

“Sejam misericordiosos, assim como o vosso Pai também é
misericordioso”. (Lucas, 6: 36)



Piedade
Compaixão 
Indulgência

Perdão concedido 
unicamente por bondade

Misericórdia é 
sentimento de pesar ou 
de caridade despertado 

pela infelicidade de 
outrem



A misericórdia é 
complemento da 

brandura, porquanto 
aquele que não for 

misericordioso não poderá 
ser brando e pacífico

Consiste no esquecimento e 
no perdão das ofensas

A base da elevação para Deus 
está na capacidade de amar e 

operar no bem



Causa e efeito - Ação e reação

Se formos misericordiosos, 

obteremos misericórdia, pois o que 

oferecemos à vida, ela nos restitui. 

É perdoando que se é 

perdoado. 

Devedores que somos perante a 

Lei, a misericórdia praticada por 

nós voltará em nosso benefício, 

atenuando os nossos débitos.

É dando que se recebe. 



1ª parte: trata da 
felicidade daqueles que 

são misericordiosos, têm 
compaixão para com o 
próximo, perdoam e se 

reconciliam. 

2ª parte: se tiverem 
misericórdia obterão 

misericórdia, perdão dos 
seus pecados, apesar das 

faltas cometidas.



Esta é uma das razões para que 
tenhamos misericórdia para com 
os nossos semelhantes, já que, 

muitas vezes, necessitamos dessa 
mesma misericórdia.

Estamos diante de um dos 
resultados da Lei de Causa e Efeito.

Tudo aquilo que fazemos voltará 
para nós mesmos.



“Embainha a tua espada; porque todos os
que lançarem mão da espada, à espada
morrerão”. (Mateus, 26: 52)

“Perdoa-nos as nossas dívidas, assim
como nós perdoamos aos nossos
devedores”. (Mateus, 6: 12)

“Porque com a mesma medida com
que medirdes também vos medirão
de novo”. (Lucas, 6: 38)

“Não julgueis, e não sereis
julgados; não condeneis, e não
sereis condenados; soltai, e
soltar-vos-ão”. (Lucas, 6: 37)

“Porque o Filho do homem virá
na glória de seu Pai, com os seus
anjos; e, então, dará a cada um
segundo as suas obras”.
(Mateus, 16: 27)



Pelo nosso egoísmo, achamos que
somente Deus e os outros devem
ter misericórdia para conosco, mas
nós não temos a mesma obrigação
de ser misericordiosos para com o
próximo.

Jesus disse: “fazei ao próximo
aquilo que quereis que o próximo
faça a você”. (Mateus, 7: 12)



Se agimos para o bem, seremos agraciados; se agimos para o
mal, sofreremos as consequências infelizes de nossos atos
(escolhas).

A felicidade ou a desgraça que
acompanha o Espírito, nesta
vida ou no plano Espiritual,
decorre unicamente de nossas
obras, daquilo que fizemos.

“Todos receberemos, nas
Leis da Vida, o que fizemos,
pelo que fizemos, quanto
fizemos e como fizemos”.
(André Luiz. E a vida continua)



Pela Lei de Causa e Efeito, tudo o que plantamos no passado
colhemos agora. As nossas escolhas de agora determinarão o
que vamos colher no futuro.

“Segundo as suas obras” evidencia que existe uma lei
aplicável a todos nós: a Lei do Merecimento.

Plantar 
e colher



“Se perdoardes aos homens as
faltas que cometerem contra vós,
também vosso Pai celestial vos
perdoará os pecados; mas, se não
perdoardes aos homens quando
vos tenham ofendido, vosso Pai
celestial também não vos
perdoará os pecados”.
(Mateus, 6: 14 e 15)

Perdão



“Se contra vós pecou vosso irmão,
ide fazer-lhe sentir a falta em
particular, a sós com ele; se vos
atender, tereis ganho o vosso
irmão. Então, aproximando-se
dele, disse-lhe Pedro: Senhor,
quantas vezes perdoarei a meu
irmão, quando houver pecado
contra mim? Até sete vezes?
Respondeu-lhe Jesus: não vos
digo que perdoeis até sete vezes,
mas até setenta vezes sete vezes”.
(Mateus, 18: 15, 21 e 22)

Perdão



Jesus ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz
que cada um perdoe ao seu irmão setenta vezes sete vezes.

Perdoar os nossos irmãos, como precisamos que nos perdoem.

Se prejudicamos alguém, o mérito do perdão é proporcionado à
gravidade do mal.

Elimine todo sentimento de rancor, ressentimento e ódio.



A misericórdia consiste no esquecimento
completo e absoluto e no perdão incondicional
das ofensas.

O verdadeiro perdão se
reconhece mais pelos atos
do que pelas palavras.

O ódio e o rancor
denotam alma sem
elevação e grandeza.

O esquecimento das
ofensas é próprio da
alma elevada.



Parábola do Bom Samaritano (Lucas 10: 25-37)

Jesus conta que descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu
nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o,
se retiraram, deixando-o meio morto.

E, ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote; e,
vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita,
chegando àquele lugar, e, vendo-o, passou de largo.



Mas um samaritano, que ia de
viagem, chegou ao pé dele e,
vendo-o, moveu-se de íntima
compaixão; e, aproximando-se,
atou-lhe as feridas, deitando-lhes
azeite e vinho; e, pondo-o sobre o
seu animal, levou-o para uma
estalagem, e cuidou dele; e,
partindo no outro dia, tirou dois
dinheiros, e deu-os ao hospedeiro,
e disse-lhe: cuida dele; e tudo o
que de mais gastares eu lhe
pagarei quando voltar.



Qual, pois, destes três te 
parece que foi o próximo 

daquele que caiu nas mãos 
dos salteadores? 

E ele disse: o que usou de 
misericórdia para com ele. 

Disse, pois, Jesus: vai, e 
faze da mesma maneira.



Egoísmo é amor próprio excessivo, que leva um indivíduo

a olhar só para as suas opiniões, os seus interesses e as

suas necessidades, desprezando as alheias.

Tudo se refere a si próprio. A cultura do “eu”.



Mantém-se tranquilo.

Não se envolve nas 
situações.

Não demonstra 
preocupações.

Falta de interesse e de 
atenção.

Descaso e desdém.

Comporta-se indiferente 
diante de algo ou de 

alguém.



É o que necessita dos nossos serviços, da nossa
palavra, dos nossos cuidados, da nossa misericórdia e
da nossa proteção.

Quem tem verdadeiramente amor, auxilia o seu
próximo com tudo o que lhe for possível ajudar.



A compaixão não se reduz a mero
sentimento empático; inclui ação
para aliviar o sofrimento do outro.

O samaritano mistura sua vida
com a de um necessitado e
muda seu esquema de vida.

A Parábola é exemplo de
como se deve praticar a
misericórdia.

Evidencia a compaixão, a
solidariedade, o amor e a
caridade.



“Amados, amemo-nos uns aos outros;
porque o amor é de Deus; e qualquer
que ama é nascido de Deus e conhece a
Deus. Aquele que não ama não conhece
a Deus; porque Deus é amor”.

(João 4: 7-8)

“Quem ama o próximo sabe, acima de
tudo, compreender. E quem compreende
sabe livrar os olhos e os ouvidos do
venenoso visco do escândalo, a fim de
ajudar, ao invés de acusar ou desservir.
É necessário trazer o coração sob a luz
da verdadeira fraternidade, para
reconhecer que somos irmãos uns dos
outros, filhos de um só Pai”.

(Emmanuel: Fonte viva, Capítulo 159)


