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LÓ E FAMÍLIA 
Gênesis 19.16 – “Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua 
mulher e as duas filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da 
cidade”  - 
Gênesis 19.19 – “Eis que o teu servo achou mercê diante de Ti e engrandeceste a Tua 
misericórdia que me mostraste, salvando-me a vida; 
 
ELIEZER, ABRAÃO, ISAQUE, REBECA 
Gênesis 24.12,27 – “E disse consigo: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me 
acudas hoje e uses de misericórdia para com o meu senhor Abraão”; “Bendito seja o Senhor, 
Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a Sua misericórdia e a Sua verdade de meu 
senhor”. 
 
JACÓ, FILHOS E ESAÚ 
Gênesis 33.5 – “Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são 
estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: Os filhos com que Deus concedeu misericordiosamente a 
teu servo” 
 
JOSÉ E O CARCEREIRO 
Gênesis 39.21 – “O Senhor, porém, era com José, e lhe foi misericordioso e lhe deu mercê 
perante o carcereiro” 
 
JACÓ, OS FILHOS E JOSÉ 
Gênesis 43.14 – “Deus Todo-Poderoso vos conceda misericórdia perante o homem (José), 
para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir a Benjamim” 
 
O SENHOR, ISRAEL E CANAÃ 
Êxodo 15.13 – “Com a Tua misericórdia (khesed) guiaste o povo que salvaste; com a Tua força 
o levaste à habitação da Tua santidade” – 
 
O SENHOR E MOISÉS 
Êxodo 33.19; 34.6 – “Farei passar toda a minha bondade (RACHAM) diante de ti e te 
proclamarei o nome do Senhor; terei misericórdia (KHESED) de quem eu tiver misericórdia e 
me compadecerei de quem em me compadecer”; “E passando o Senhor por diante dele, 
clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e 
fidelidade” - 
 
O SENHOR E DAVI 
2Samuel 22.36 – “Também me deste o estudo do teu salvamento e a Tua misericórdia me 
engrandeceu” – “Respondeu Salomão: De grande misericórdia usaste para com Teu servo Davi 
... Mantiveste-lhe esta grande misericórdia e lhe deste um filho que se assentasse no seu 
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trono” (1Reis 3.6); “Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas 
misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu” (1Cron 21.13); “O rei confia no Senhor 
e pela misericórdia do Altíssimo, jamais vacilará” (Sl 21.7) 
 
O SENHOR E SALOMÃO 
2Sm 7.15 – “Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul a quem 
tirei de diante de ti” 
 
O SENHOR, ESDRAS E O TEMPLO (KHESED) 
Esdras 7.28 – “Bendito seja o Senhor...que estendeu para mim a Sua misericórdia perante o 
rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos”; “Porque somos teus servos, 
porém, na nossa servidão, não nos desamparou o nosso Deus; antes, estendeu sobre nós a Sua 
misericórdia e achamos favor perante os reis da Pérsia” (9.9). 
 
O SENHOR, NEEMIAS E A CIDADE (8 X) 
Neemias 1.11 – “Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe misericórdia perante 
este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei”; Neemias 9.19 – “Todavia, tu, pela multidão 
das tuas misericórdia, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles 
de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho 
por onde haviam de ir”; Neemias 9.27 – “Mas no tempo da sua angústia, clamando eles a ti, dos 
céus tu os ouviste; e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores que os 
salvaram das mãos dos que os oprimiam”; Neemias 9.28 – “Mas convertendo-se eles e 
clamando a ti, tu os ouviste dos céus e segundo a tua misericórdia, os livraste muitas vezes”; 
Neemias 9.31,32 – “Mas, pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles nem os 
desamparaste; porque tu és Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó 
Deus grande, poderoso e temível, que guardas a Aliança e a misericórdia, não menosprezes 
toda a aflição que nos sobreveio”; Neemias 13.22 – “Também nisto, Deus meu, lembra-te de 
mim; e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia”. 
 
O SENHOR E DANIEL 
Daniel 1.9 – “Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos 
eunucos” 
Daniel 2.18 – “Então, Daniel foi para casa e fez saber o caso a Hananias, Misael e Azarias, seus 
companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céu sobre este mistério, a fim de 
que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia” 
 
 
MISERICÓRDIA CONCEDIDA A TRIBOS, POVOS E CIDADES: 
JUDÁ – “Ao Senhor nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado 
contra ele” (Dn 9.9); “Porém, da casa de Judá terei misericórdia e os salvarei pelo Senhor, 
seu Deus” (Os 1.7); “Semearei Israel para mim na terra e terei misericórdia da Sem 
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Misericórdia; e a Não-Meu-Povo direi: Tu és o meu povo! Ele dirá: Tu és o meu Deus!” (Os 
2.23); 
SIÃO - “Fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e fa-los-ei voltar, porque tenho 
misericórdia deles; e serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu 
Deus, e os ouvirei” (Zc 10.6); “Levantar-te-ás e terás piedade de Sião; é tempo de teres 
misericórdia dela e já é vinda a sua hora” (Sl 102.13). 
 
NÍNIVE – “E não terei eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de cento e 
vinte mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também 
muito gado?” (Jonas 4.11) 
 
JERUSALÉM – “Então, o anjo do Senhor respondeu: Ó Senhor dos Exércitos, até quando não 
terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado faz já 
setenta anos? – “Portanto, assim diz o Senhor: Voltei-me para Jerusalém com misericórdia; a 
minha casa será nela edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre 
Jerusalém” (Zc 1.12,16). 
 
SÚPLICA POR MISERICÓRDIA 
 
2 Samuel 24   -  DAVI E O CENSO    (Rachamim) 

 14 
Então, disse Davi a Gade: Estou em grande angústia; porém caiamos nas mãos do 
SENHOR, porque muitas são as suas misericórdias; mas, nas mãos dos homens, não 
caia eu. 

 
1 Crônicas 21   -  DAVI E O CENSO   (Rachamim) 

 13 
Então, disse Davi a Gade: Estou em grande angústia; caia eu, pois, nas mãos do SENHOR, 
porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia 
eu. 

 
Jó 9  -   PEDIR MISERICÓRDIA AO MEU JUIZ (JÓ) 

 15 
A ele, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia; antes, ao meu Juiz pediria 
misericórdia. 

 
Salmos 4   -  SÚPLICA POR MISERICÓRDIA – DAVI   (Khanan) 

 1 
Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça; na angústia, me tens aliviado; 
tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. 

 
Salmos 25  - LEMBRA-TE SENHOR DAS TUAS MISERICÓRDIAS   (Rachamim) 

 6 
Lembra-te, SENHOR, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a 
eternidade. 
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 7 
LEMBRA-TE DE MIM SEGUNDO A TUA MISERICÓRDIA   (Khesed) 
Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. 
Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó SENHOR.  

 
Salmos 31  - SALVA-ME POR TUA MISERICÓRDIA   (Khesed) 

 16  Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo; salva-me por tua misericórdia.  
 
Salmo 33 

  
22 

SÚPLICA POR MISERICÓRDIA    (Khesed) 
Seja sobre nós, SENHOR, a tua misericórdia, como de ti esperamos. 

 
Salmos 40  -  SÚPLICA POR MISERICÓRDIA   (Rachamim) 

 11 
Não retenhas de mim, SENHOR, as tuas misericórdias; guardem-me sempre a tua 
graça e a tua verdade. 

 
Salmos 51  -  TERNA MISERICÓRDIA – APAGA AS MINHAS 
 TRANSGRESSÕES  (Khanan) 

 1 
Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade; e, segundo a multidão das 
tuas ternas misericórdias, apaga as minhas transgressões. 

 
Salmos 56 – SÚPLICA POR MISERICÓRDIA    (Khanan) 

 1 Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me; e me oprime 
pelejando todo o dia. 

 
Salmos 57  - SÚPLICA POR MISERICÓRDIA    (Khanan) 

 1 
Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se 
refugia; à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. 

 
Salmos 69  - SÚPLICA - A RIQUEZA DAS MISERICÓRDIAS   (Rachamim) 

 16 
Responde-me, SENHOR, pois compassiva é a tua graça; volta-te para mim segundo a 
riqueza das tuas misericórdias. 

 
Salmos 85  -  MOSTRA-NOS, SENHOR, A TUA MISERICÓRDIA    (Khesed) 

 7  Mostra-nos, SENHOR, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação.  
 
Salmo 109 

 26 
SÚPLICA POR MISERICÓRDIA    (Khesed) 
Socorre, SENHOR, Deus meu! Salva-me segundo a tua misericórdia. 
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Salmos 119 

 41 
VENHAM SOBRE MIM AS TUAS MISERICÓRDIAS, SENHOR  (Khesed) 
Venham também sobre mim as tuas misericórdias, SENHOR, e a tua salvação, segundo 
a tua promessa. 

 77 
BAIXEM SOBRE MIM AS TUAS MISERICÓRDIAS   (Rachamim) 
Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva; pois na tua lei está o meu 
prazer. 

 88 
VIVIFICA-ME SEGUNDO A TUA MISERICÓRDIA    ( 
Vivifica-me, segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos oriundos de tua 
boca. 

 124 
TRATA O TEU SERVO SEGUNDO A TUA MISERICÓRDIA  (Chesed) 
Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. 

Salmos 123 

 3 
SÚPLICA POR MISERICÓRDIA     (Khanan) 
Tem misericórdia de nós, SENHOR, tem misericórdia; pois estamos sobremodo fartos 
de desprezo. 

 
Isaías 33 

 2 
SÚPLICA POR MISERICÓRDIA    ( 
SENHOR, tem misericórdia de nós; em ti temos esperado; sê tu o nosso braço manhã 
após manhã e a nossa salvação no tempo da angústia. 

 
Daniel 2 – PEDIR MISERICÓRDIA AO DEUS DO CÉU 

 18 Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que 
Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. 

 
Daniel 9 

 18 

LANÇAMOS SÚPLICAS – EM TUAS MISERICÓRDIAS  (Rachamim) 
Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve; abre os olhos e olha para a nossa desolação e 
para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas 
perante a tua face fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. 

 
Habacuque 3 – NA TUA IRA, LEMBRA-TE DA MISERICÓRDIA    (Racham) 

 2 
Aviva a tua obra, ó SENHOR, no decorrer dos anos, e, no decurso dos anos, faze-a 
conhecida; na tua ira, lembra-te da misericórdia. 

 
SÚPLICA POR MISERICÓRDIA – NOVO TESTAMENTO 
Necessidade física, doença, possessão: 
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Mateus 15.22 – A FILHA POSSESSA  (Eleeo) 
E eis que uma mulher cananéia, clamava: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim! 
Minha filha está horrivelmente endemoninhada. 
 
O FILHO POSSESSO 
Mateus 17.15 – “Senhor, tenha misericórdia do meu filho, porque ele é lunático e sofre muito; 
pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água ... e Jesus repreendeu o demônio e este 
saiu do menino” 
 
OS DOIS CEGOS   (Eleeo) 
Mateus 20.30 – “E eis que dois cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus 
passava, clamaram: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós” 

 31 
Mas a multidão os repreendia para que se calassem; eles, porém, gritavam cada vez 
mais: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós! (v 34 – Condoído, Jesus tocou-
lhes os olhos) (splankna) 

 
Marcos 10 – O CEGO    (Eleeo) 

47,48 

E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, Filho de Davi, tem 
misericórdia de mim! 
E muitos o repreendiam, para que se calasse; mas ele cada vez gritava mais: Filho de 
Davi, tem misericórdia de mim! 

 
Lucas 17.13 – SÚPLICA POR MISERICÓRDIA – DEZ LEPROSOS   (Eleeo) 
Ao entrar numa aldeia, saíram-Lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e Lhe 
gritaram: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós! 
 
Lucas 18 – O CEGO DE JERICÓ  (Eleeo) 

38 
39 

Então ele clamou: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim! 
E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse; ele, porém, cada vez gritava 
mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim! 

 
Lucas 16  - SÚPLICA POR MISERICÓRDIA – O HOMEM RICO   (Eleeo) 

 24 
Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim! E manda a Lázaro que 
molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado 
nesta chama. 

 
Lucas 18.13 – “O publicano estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao 
céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício (rilastheti) a mim, (o) pecador”.  
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1 Crônicas 16  -   (khesed) 

 34  
Rendei graças ao SENHOR, porque ele é bom; porque a sua 
misericórdia dura para sempre. 

 41  
E com eles deixou a Hemã, a Jedutum e os mais escolhidos, que 
foram nominalmente designados para louvarem o SENHOR, porque 
a sua misericórdia dura para sempre. (khesed) 

 
2 Crônicas 5   -  SUA MISERICÓRDIA DURA PARA SEMPRE  (khesed) 

 13  

E quando levantaram eles a voz com trombetas, címbalos e outros 
instrumentos músicos para louvarem o SENHOR, porque ele é bom, 
porque a sua misericórdia dura para sempre, então, sucedeu que 
a casa, a saber, a Casa do SENHOR, se encheu de uma nuvem 
 

 
2 Crônicas 7   -  SUA MISERICÓRDIA DURA PARA SEMPRE   (khesed) 

 3 

Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do SENHOR 
sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o 
pavimento, e adoraram, e louvaram o SENHOR, porque é bom, 
porque a sua misericórdia dura para sempre. 

 6 

Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os 
levitas com os instrumentos músicos do SENHOR, que o rei Davi 
tinha feito para deles se utilizar nas ações de graças ao SENHOR, 
porque a sua misericórdia dura para sempre. Os sacerdotes que 
tocavam as trombetas estavam defronte deles, e todo o Israel se 
mantinha em pé. (khesed) 

 
2 Crônicas 20 - SUA MISERICÓRDIA DURA PARA SEMPRE   (khesed) 

 21  
Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o SENHOR, que, 
vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do 
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exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao SENHOR, 
porque a sua misericórdia dura para sempre. 

 
Esdras 3  -     (khesed) 

 11 

Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao SENHOR, 
com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura 
para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, 
louvando ao SENHOR por se terem lançado os alicerces da sua 
casa. 

 
Salmos 100  -  (khesed) 

 5 
Porque o SENHOR é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e, 
de geração em geração, a sua fidelidade. 

 
Salmo 103.17 

 17  
-    (khesed) 
Mas a misericórdia do SENHOR é de eternidade a eternidade, 
sobre os que o temem, e a sua justiça, sobre os filhos dos filhos, 

 
Salmos 106 

 1 
 (khesed) 
Aleluia! Rendei graças ao SENHOR, porque ele é bom; porque a sua 
misericórdia dura para sempre. 

 

Salmos 107 

 
1 

 (khesed) 
Rendei graças ao SENHOR, porque ele é bom, e a sua misericórdia 
dura para sempre. 

 
Salmos 118 
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 1 
 (khesed) 
Rendei graças ao SENHOR, porque ele é bom, porque a sua 
misericórdia dura para sempre. 

 2 
A SUA MISERICÓRDIA DURA PARA SEMPRE   (khesed) 
Diga, pois, Israel: Sim, a sua misericórdia dura para sempre. 

 3 
A SUA MISERICÓRDIA DURA PARA SEMPRE    (khesed) 
Diga, pois, a casa de Arão: Sim, a sua misericórdia dura para 
sempre. 

 4 
A SUA MISERICÓRDIA DURA PARA SEMPRE    (khesed_ 
Digam, pois, os que temem ao SENHOR: Sim, a sua misericórdia 
dura para sempre. 

 29  
A SUA MISERICÓRDIA DURA PARA SEMPRE    (khesed) 
Rendei graças ao SENHOR, porque ele é bom, porque a sua 
misericórdia dura para sempre. 

 
Salmos 136 – A SUA MISERICÓRDIA DURA PARA SEMPRE – (26x) 
(khesed) 

 1 
Rendei graças ao SENHOR, porque ele é bom, porque a sua 
misericórdia dura para sempre. 

 2 
Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia 
dura para sempre. 

 3 
Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua 
misericórdia dura para sempre; 

 4 
Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua 
misericórdia dura para sempre; 

 5 
àquele que com entendimento fez os céus, porque a sua 
misericórdia dura para sempre; 

 6 
àquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua 
misericórdia dura para sempre; 
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 7 
àquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia 
dura para sempre; 

 8 
o sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para 
sempre; 

 

 
 
Salmos 136  - Misericórdia – (Chesed) 

 9 
a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua 
misericórdia dura para sempre; 

 10  
àquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua 
misericórdia dura para sempre; 

 11 
e tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura 
para sempre; 

 12  
com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia 
dura para sempre; 

 13  
àquele que separou em duas partes o mar Vermelho, porque a sua 
misericórdia dura para sempre; 

 14  e por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia 
dura para sempre; 

 15  
mas precipitou no mar Vermelho a Faraó e ao seu exército, porque 
a sua misericórdia dura para sempre; 

 16  àquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua 
misericórdia dura para sempre; 

 17  
àquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura 
para sempre; 

 18  
e tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para 
sempre; 

 19  a Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para 
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sempre;  

 20  e a Ogue, rei de Basã, porque a sua misericórdia dura para 
sempre; 

 21  
cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para 
sempre; 

 22  em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura 
para sempre; 

 23  
a quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua 
misericórdia dura para sempre; 

 24  
e nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia 
dura para sempre; 

 25  e dá alimento a toda carne, porque a sua misericórdia dura para 
sempre. 

 26  
Oh! Tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia 
dura para sempre. 

 

Salmo 138 

 8 

A SUA MISERICÓRDIA DURA PARA SEMPRE    (khesed) 
O que a mim me concerne o SENHOR levará a bom termo; a tua 
misericórdia, ó SENHOR, dura para sempre; não desampares as 
obras das tuas mãos. 

 

Jeremias 33  - A SUA MISERICÓRDIA DURA PARA SEMPRE   (khesed) 

 11  

Rendei graças ao SENHOR dos Exércitos, porque ele é bom, porque a sua 
misericórdia dura para sempre; e dos que trazem ofertas de ações de 
graças à Casa do SENHOR; porque restaurarei a sorte da terra como no 
princípio, diz o SENHOR. 

 

Lucas 1 

 50  
 (Eleos) 
A sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o 
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temem.  
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MISERICÓRIA EM HEBRAICO E GREGO 

 
 
 

I) MISERICÓRDIA – Palavras em Hebraico 
 
1) KHESED – KHEMLAH - Misericórdia, benevolência, bondade, amor 
 
Gn 19.16, 19 – 24.27 – 32.10 – 39.21 – Ex 15.13 – 20.6 - 34.7 – Nm 14.18,19 – Dt 5.10 – 7.9,12 – Jz 1,24 – 
2Sm 7.15 – 15.20 – 22.51 – 1Reis 3.6 – 8.23 – 20.31 – 1Cron 16.34,41 – 17.13 – 2Cron 1.8 – 5.13 – 6.14,42 
– 7.3,6 – 20.21 – Esd 3.11 – 7.28 – 9.9 – Neem 1.5 – 9.32 – 13.22 – Jó 17.13 – Sl 5.7 – 6.4 – 13.5 – 18.50 
– 21.7 – 23.6 – 25.7,10 – 31.7,16 – 32.10 – 33.18,22 – 36.5 – 44.26 – 52.8 – 57.3,10 – 59.10,16,17 – 61.7 – 
62.12 – 66.20 – 69.13 – 77.8 – 85.7,10 – 86.5,13,15 – 89.1,2,14,24,28 – 90.14 – 94.18 – 98.3 – 100.5 – 
101.1 – 103.8,11,17 – 106.1,7,45 – 107.1 – 108.4 – 109.12,16,21,26 – 115.1 – 117.2 - 118.1,2,3,4,29 – 
119.41,64,76,124 – 130.7 – 136.1-26 – 138.8 – 143.12 – 145.8 – 147.11 – Pv 3.3 – 11.17 – 14.22 – 16.6 – 20.28 
– 21.21 – Is 16.5 – 55.3 – 57.1 - Jr 33.11 – Lm 3.22,32 – Dn 9.4 – Os 4.1 – 6.6 – 10.12 – 12.6 – Jonas 2.8 
– Miq 6.8 – 7.18,20 – Zc 7.9 
 
2) KHASID – KHASAD – KHANAM - Compassivo, misericordioso, benevolente, gracioso, bondoso. 
Dt 7.2 – 2Sm 22.26 - Sl 4.1 – 6.2,9,13 – 18.25 - 25.16 – 26.11 – 27.7 – 30.10 – 31.9 – 37.21,26 – 41.4,10 – 
51.1 – 56.1 – 57.1 – 59.5 – 67.1 – 86.3,16 – 119.58,132 – 123.2,3 – Pv 14.21,31 – Jr 3.12 - Dn 4.27 
 
3) RAKHUM – RAKHAM - Compassivo, bondoso, misericordioso 
 
Ex 33.19 – 34.6 – Dt 4.31 – 2Cron 30.9 – Neem 9.17, 31 - Sl 102.13 – 103.8 - 116.5 – Pv 28.13 - Is 9.17 – 
14.1 – 27.11 – 30.18 – 49.10,13 – 54.8,10 – 55.7 – 60.10 - Jr 6.23 – 13.14 – 21.7 – 30.18 – 31.20 – 33.26,42 
– 50.42 – Ez 39.25 – Os 1.6,7 -  2.4,23 – Joel 2.13 – Jonas 4.2 - Hab 3.2 - Zc 1.12 
 
4) RAKHAMIM – Entranhas, misericórdia, compaixão - Gn 43.14 – Dt 13.17 – 2Sm 24.14 – 1Cron 
21.13 – Neem 1.11 – 9.19,27,28,31 – Sl 25.6 – 40.11 – 51.1 – 69.16 – 77.9 – 79.8 – 103.4 – 119.77,156 – 145.9 
– Pv 12.10 – Is 47.6 – 54.7 – 63.7,15 – Jr 16.5 – 42.12 – Dn 9.9,18 – Os 2.19 – Zc 1.16. 
 
5) KAPHAR – Cobrir, perdoar, propiciar -  Dt 21.8 – 32.43 
6) KAPORETH – Propiciatório - Ex 25.17,18,19,20,21,22 – 26.34 – 30.6 – 31.7 – 35.12 – 37.6,7,8,9 – 
39.35 – 40.20 – Nm 7.89 – 1Cron 28.11  
II. MISERICÓRDIA - PALAVRAS EM GREGO 
 
I) ELEEO – ELEOS – ELEEMON - Benevolência, compaixão, misericórdia 
Mateus: 5.7 – 9.13, 27 – 12.7 - 15.22 – 17.15 – 20.30,31 – 23.23 – Marcos:  5.19 - 10.47,48 – Lucas: 
1.50,54,58,72,78 – 10.37 - 16.24 – 17.13 – 18.38,39 – Romanos:  9.15,16,18,23 – 11.30,31,32 – 12.8 – 15.9 - 
1Coríntios 7.25 – 2Coríntios 4.1 – Gálatas: 6.16 – Efésios: 2.4 - Filipenses: 2.27 – 1Timóteo: 1.2,13,16 
– 2Timóteo: 1.2,16,18 – Tito: 3.5 – Hebreus: 2.17 - 4.16 – 8.12 – Tiago: 2.13 – 3.17 - 1Pedro: 1.3 - 2.10 – 
2João: 3 – Judas 2,21. (Anileos – Sem misericórdia – Tg 2.13). 
 
II) RILEUS, RILASMOS, RILASTERION: Propiciar, conciliar, ser benevolente, ter compaixão, ser 
bondoso, ter piedade. 
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MISERICÓRIA EM HEBRAICO E GREGO 

 
 
 

 
1) Rileus – Benevolente, propício – Mt 16.22 – Simão Pedro e Jesus 
 
2) Rilasmos -  Propiciação – 1Jo 2.2 – 4.10 – Pelo mundo inteiro 
 
3) Rilaskomai – Lc 18.13 – A oração do Publicano 
 
4) Rilasterion – Lugar de propiciação, conciliação – Hb 9.5 – Rm 3.25 
 
 
III) OIKTIRMON – OIKTIRMOS – OIKTIRO – Ser compassivo, benevolente, bondoso, ter piedade, 
misericórdia, 
 
1) Oiktirmon – Compassivo, benevolente, bondoso – Lc 6.36 – Rm 9.15 - 12.1 – 2Co 1.3 – Fl 2.1 – Col 
3.12 – Hb 10.28 - Tg 5.11 
 
 
IV. SPLANKNA – SPLANKNIZOMAI: Entranhas, afetos, coração, compaixão. 
 
1) Splanknizomai – Ter compaixão, piedade, movido nas entranhas 
 
Mt 9.36 (Jesus e as multidões exaustas) 
 
Mt 14.14 (Jesus e grande multidão – cura dos enfermos) 
 
Mt 15.32 (Jesus e a multidão sem comer) 
 
Mt 18.27 (O servo perdoado – 10 mil talentos) 
 
Mt 20.34 (Os dois cegos de Jericó) 
 
Mc 1.41 (Jesus cura o leproso) 
 
Lc 6.34 (Jesus e grande multidão sem pastor) 
 
Lc 8.2 (Jesus e a multidão – 3 dias sem comer) 
 
Lc 9.22 (A súplica do pai pelo filho possesso) 
 
Lc 7.13 (A viúva de Naim e o filho morto) 
 
Lc 10.33 (O samaritano e o ferido no caminho) 
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MISERICÓRIA EM HEBRAICO E GREGO 

 
 
 

 
Lc 15.20 (A compaixão do pai ao ver o filho de volta). 
 
1) SPLANKNA 
  
Lc 1.78 (entranhável misericórdia de Deus) 
 
At 1.18 (Judas – suas entranhas se derramaram) 
 
2Co 6.12 (Coríntios: limitados nas entranhas) 
 
2Co 7.15 (Tito: entranhável afeto pelos irmãos) 
 
Fl 1.8 (Paulo: entranhável misericórdia de Jesus Cristo) 
 
Fl 2.1 (Se há entranhados afetos e misericórdia) 
 
Col 3.12 (Colossenses: entranhas de misericórdia) 
 
Filemon 7 (Filemon: as entranhas dos santos) 
 
Filemon 12 (Paulo: envio de volta as minhas entranhas) 
 
Filemon 20 (Paulo: reanima-me as entranhas) 
 
1Jo 3.17 (Fechar as entranhas ao irmão carente) 
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MISERICÓRDIA TEXTOS 

Gênesis 19      -  O SENHOR E LÓ  (Khemlah) 

 19 
Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua 
misericórdia que me mostraste, salvando-me a vida; não posso escapar no 
monte, pois receio que o mal me apanhe, e eu morra. 

 
Gênesis 32   -  O SENHOR E JACÓ       (Khesed) 

 10 
Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado 
para com teu servo; pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão; já 
agora sou dois bandos. 

 
Gênesis 43  -  JACÓ, JOSÉ E SEUS IRMÃOS  (Rachamim) 

 14 
Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos 
restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder 
os filhos, sem filhos ficarei. 

 
Êxodo 20    -  O SENHOR É  (Chesed) 

 6 E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os 
meus mandamentos. 

 
Êxodo 33   - O SENHOR E MOISÉS  (Racham) 

 19 
Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei 
o nome do SENHOR; terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me 
compadecerei de quem eu me compadecer. 

 
Êxodo 34   -   O SENHOR É  (MOISÉS)  (Rachum) (Khesed) 

 6 E, passando o SENHOR por diante dele, clamou: SENHOR, SENHOR Deus 
compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade; 

 7 
que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniqüidade, a 
transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniqüidade 
dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até à terceira e quarta geração! 

 
Números 6    -   A BÊNÇÃO DE MOISÉS   ( 

 25  o SENHOR faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti;  
 
Números 14   -   O SENHOR É  -  GRANDEZA DA MISERICÓRDIA (Khesed 2x) 

 18 

O SENHOR é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniqüidade e 
a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniqüidade dos pais 
nos filhos até à terceira e quarta gerações. 
 

 19 Perdoa, pois, a iniqüidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia 
e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. 
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Deuteronômio 5   -  O SENHOR É  (Khesed) 

 10 E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os 
meus mandamentos. 

 
Deuteronômio 7   -   O SENHOR É   (Khesed 2x) 

 9 
Saberás, pois, que o SENHOR, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a 
aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e cumprem os seus 
mandamentos; 

 12 
Será, pois, que, se, ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires, o SENHOR, 
teu Deus, te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a 
teus pais; 

 
Deuteronômio 13  -  O SENHOR É     (Rachamim) 

 17 
Também nada do que for condenado deverá ficar em tua mão, para que o 
SENHOR se aparte do ardor da sua ira, e te faça misericórdia, e tenha piedade 
de ti, e te multiplique, como jurou a teus pais, 

 
Josué 2   -  RAABE E OS ESPIAS – PROMESSA DE MISERICÓRDIA  ( 

 12 
Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo SENHOR que, assim como usei de 
misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai; 
e que me dareis um sinal certo 

 14 
Então, lhe disseram os homens: A nossa vida responderá pela vossa se não 
denunciardes esta nossa missão; e será, pois, que, dando-nos o SENHOR esta 
terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. 

 
Juízes 1  - PROMESSA DE MISERICÓRDIA AOS HOMENS DE BETEL   (Chesed) 

 24 Vendo os espias um homem que saía da cidade, lhe disseram: Mostra-nos a 
entrada da cidade, e usaremos de misericórdia para contigo. 

 
1 Samuel 15  -  OS QUENEUS E ISRAEL    ( 

 6 

E disse aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para 
que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia 
para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus 
se retiraram do meio dos amalequitas. 

 
1 Samuel 20   -  DAVI E JÔNATAS    ( 

 8 
Usa, pois, de misericórdia para com o teu servo, porque lhe fizeste entrar 
contigo em aliança no SENHOR; se, porém, há em mim culpa, mata-me tu 
mesmo; por que me levarias a teu pai? 

 
2 Samuel 2  -  MISERICÓRDIA DO SENHOR   ( 
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 6 Agora, pois, o SENHOR use convosco de misericórdia e fidelidade; eu vos 
recompensarei este bem que fizestes. 

 
2 Samuel 7  -  O SENHOR E SALOMÃO    (Khesed) 

 15 Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem 
tirei de diante de ti. 

 
2 Samuel 15  -  VOTO DE MISERICÓRDIA DE DAVI A ITAI O GETEU   (Khesed) 

 20 
Chegaste ontem, e já te levaria eu, hoje, conosco a vaguear, quando eu mesmo 
não sei para onde vou? Volta, pois, e faze voltar a teus irmãos contigo. E contigo 
sejam misericórdia e fidelidade. 

 
2 Samuel 24   -  DAVI E O CENSO    (Rachamim) 

 14 
Então, disse Davi a Gade: Estou em grande angústia; porém caiamos nas mãos 
do SENHOR, porque muitas são as suas misericórdias; mas, nas mãos dos 
homens, não caia eu. 

 
1 Reis 8   -   O SENHOR É    (Khesed) 

 23 
E disse: Ó SENHOR, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus 
nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus 
servos que de todo o coração andam diante de ti; 

 
2 Reis 13 -   O SENHOR E A ALIANÇA COM ABRAÃO    ( 

 23 
Porém o SENHOR teve misericórdia de Israel, e se compadeceu dele, e se 
tornou para ele, por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó; e não o quis 
destruir e não o lançou ainda da sua presença. 

 
1 Crônicas 16  -  SUA MISERICÓRDIA DURA PARA SEMPRE   (Khesed) 

 34 Rendei graças ao SENHOR, porque ele é bom; porque a sua misericórdia dura 
para sempre. 

 41 
E com eles deixou a Hemã, a Jedutum e os mais escolhidos, que foram 
nominalmente designados para louvarem o SENHOR, porque a sua 
misericórdia dura para sempre. (Chesed) 

 
1 Crônicas 17  -  O SENHOR E SALOMÃO   (Chesed) 

 13 Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho; a minha misericórdia não apartarei 
dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. 

 
1 Crônicas 21   -  DAVI E O CENSO   (Rachamim) 

 13 
Então, disse Davi a Gade: Estou em grande angústia; caia eu, pois, nas mãos do 
SENHOR, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos 
homens não caia eu. 
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2 Crônicas 5   -  SUA MISERICÓRDIA DURA PARA SEMPRE  (Khesed) 

 13 

E quando levantaram eles a voz com trombetas, címbalos e outros instrumentos 
músicos para louvarem o SENHOR, porque ele é bom, porque a sua 
misericórdia dura para sempre, então, sucedeu que a casa, a saber, a Casa 
do SENHOR, se encheu de uma nuvem 
 

2 Crônicas 6 - ALIANÇA E MISERICÓRDIA DO SENHOR (Khesed) 

 14 

e disse: Ó SENHOR, Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra, 
como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos que de todo o 
coração andam diante de ti; 
 

 42 
O SENHOR E SUAS MISERICÓRDIAS COM DAVI (SALOMÃO ORA) 
Ah! SENHOR Deus, não repulses o teu ungido; lembra-te das misericórdias 
que usaste para com Davi, teu servo. (Chesed) 

 
2 Crônicas 7   -  SUA MISERICÓRDIA DURA PARA SEMPRE   (Chesed) 

 3 

Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do SENHOR sobre a 
casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram, e 
louvaram o SENHOR, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para 
sempre. 

 6 

Assim, o rei e todo o povo consagraram a Casa de Deus. Os sacerdotes 
estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas com os 
instrumentos músicos do SENHOR, que o rei Davi tinha feito para deles se 
utilizar nas ações de graças ao SENHOR, porque a sua misericórdia dura para 
sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam defronte deles, e 
todo o Israel se mantinha em pé. (Chesed) 

 
2 Crônicas 20 - SUA MISERICÓRDIA DURA PARA SEMPRE   (Chesed) 

 21 

Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o SENHOR, que, vestidos 
de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, 
dizendo: Rendei graças ao SENHOR, porque a sua misericórdia dura para 
sempre. 

 
2 Crônicas 30   -  O SENHOR É    (Rachum) 

 9 

Porque, se vós vos converterdes ao SENHOR, vossos irmãos e vossos filhos 
acharão misericórdia perante os que os levaram cativos e tornarão a esta 
terra; porque o SENHOR, vosso Deus, é misericordioso e compassivo e não 
desviará de vós o rosto, se vos converterdes a ele. 

 
2 Crônicas 32  - EZEQUIAS – OBRAS DE MISERICÓRDIA 

 32  Quanto aos mais atos de Ezequias e às suas obras de misericórdia, eis que 
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estão escritos na Visão do Profeta Isaías, filho de Amoz, e no Livro da História 
dos Reis de Judá e de Israel. 

 
Esdras 3  -  SUA MISERICÓRDIA DURA PARA SEMPRE    (Khesed) 

 11 

Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao SENHOR, com 
estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre 
Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao SENHOR por se 
terem lançado os alicerces da sua casa. 

 
Esdras 7  -  ESDRAS, O REI E SEUS CONSELHEIROS  (Khesed) 

 28 

E que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus 
conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim, me animei, segundo 
a boa mão do SENHOR, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns 
chefes para subirem comigo. 

 
Esdras 9  -  MISERICÓRDIA DO SENHOR – RESTAURAÇÃO   (Khesed) 

 9 

Porque somos servos, porém, na nossa servidão, não nos desamparou o nosso 
Deus; antes, estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos favor perante 
os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para 
restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá 
e em Jerusalém. 

 
Neemias 1  -  ALIANÇA E MISERICÓRDIA DO SENHOR    (Khesed) 

 5 
E disse: ah! SENHOR, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a 
aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus 
mandamentos! 

 
Neemias 9  -  MULTIDÃO DAS TUAS MISERICÓRDIAS – DESERTO   (Rachamim) 

 19 

Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. 
A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, 
nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de 
ir. 

 27 

TUA GRANDE MISERICÓRDIA (Rachamim) 
Pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores, que os angustiaram; 
mas no tempo de sua angústia, clamando eles a ti, dos céus tu os ouviste; e, 
segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores que os salvaram 
das mãos dos que os oprimiam. 

 28 

MISERICÓRDIA E LIVRAMENTO    (Rachamim) 
Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti; e tu 
os desamparavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre 
eles; mas, convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste dos céus e, 
segundo a tua misericórdia, os livraste muitas vezes. 
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 31 

GRANDE MISERICÓRDIA DO SENHOR (Rachamim) 
Mas, pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles nem os 
desamparaste; porque tu és Deus clemente e misericordioso. 
 

 32 

ALIANÇA E MISERICÓRDIA DO SENHOR (Chesed) 
Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a 
aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio, a 
nós, aos nossos reis, aos nossos 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. 

 
Neemias 13  -  PERDÃO – ABUNDÂNCIA DA TUA MISERICÓRDIA   (Chesed) 

 22 
Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas, 
para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim; e 
perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. 

 
Jó 9  -   PEDIR MISERICÓRDIA AO MEU JUIZ (JÓ) 

 15 A ele, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia; antes, ao meu Juiz pediria 
misericórdia. 

 
Salmos 4   -  SÚPLICA POR MISERICÓRDIA – DAVI   (Chanan) 

 1 Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça; na angústia, me tens 
aliviado; tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. 

 
Salmos 5  - RIQUEZA DA MISERICÓRDIA DO SENHOR    (Chesed) 

 7 Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me 
prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. 

 
Salmos 21  -  O REI E A MISERICÓRDIA DO SENHOR    (Chesed) 

 7  O rei confia no SENHOR e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará.  
 
Salmos 23  -  BONDADE E MISERICÓRDIA ME SEGUIRÃO   (Chesed) 

 6 Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida; 
e habitarei na Casa do SENHOR para todo o sempre. 

 
Salmos 25  - LEMBRA-TE SENHOR DAS TUAS MISERICÓRDIAS   (Rachamim) 

 6 Lembra-te, SENHOR, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são 
desde a eternidade. 

 7 

LEMBRA-TE DE MIM SEGUNDO A TUA MISERICÓRDIA (Chesed) 
Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas 
transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da 
tua bondade, ó SENHOR. 
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 10 

AS VEREDAS DO SENHOR SÃO MISERICÓRDIA E VERDADE (Khesed) 
Todas as veredas do SENHOR são misericórdia e verdade para os que 
guardam a sua aliança e os seus testemunhos. 

 
Salmos 31  - SALVA-ME POR TUA MISERICÓRDIA   (Khesed) 

 16 Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo; salva-me por tua 
misericórdia. 

 

 
Salmos 31  -  O SENHOR ENGRANDECEU A SUA MISERICÓRDIA   ( 

 21 Bendito seja o SENHOR, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, 
numa cidade sitiada! 

 
Salmos 32  -  A MISERICÓRDIA ASSISTE O QUE CONFIA NO SENHOR  (Khesed) 

 10 Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no SENHOR, a 
misericórdia o assistirá. 

 
Salmos 33  -  OS QUE ESPERAM NA MISERICÓRDIA DO SENHOR   (Khesed) 

 18 Eis que os olhos do SENHOR estão sobre os que o temem, sobre os que 
esperam na sua misericórdia, 

  
22 

SÚPLICA POR MISERICÓRDIA (Chesed) 
Seja sobre nós, SENHOR, a tua misericórdia, como de ti esperamos. 

 
Salmos 40  -  SÚPLICA POR MISERICÓRDIA   (Rachamim) 

 11 Não retenhas de mim, SENHOR, as tuas misericórdias; guardem-me sempre a 
tua graça e a tua verdade. 

 
Salmos 42   -  O SENHOR CONCEDE MISERICÓRDIA DURANTE O DIA  ( 

 8 Contudo, o SENHOR, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite 
comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. 

 
Salmos 48  -  MEDITANDO NA MISERICÓRDIA DO SENHOR    ( 

 9  Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo.  
 
Salmos 51  -  MISERICÓRDIA – APAGA AS MINHAS TRANSGRESSÕES  (Chanan) 

 1 Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade; e, segundo a 
multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. 

 
Salmos 52  -  CONFIO NA MISERICÓRDIA DE DEUS PARA SEMPRE  (Chesed) 

 8 Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante, na Casa de Deus; confio 
na misericórdia de Deus para todo o sempre. 
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Salmos 56 – SÚPLICA POR MISERICÓRDIA    (Khanan) 

 1 Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me; e me 
oprime pelejando todo o dia. 

 
Salmos 57  - SÚPLICA POR MISERICÓRDIA    (Khanan) 

 1 Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma 
se refugia; à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades.  

 3 

O SENHOR ENVIA A SUA MISERICÓRDIA E FIDELIDADE (Chesed) 
Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra; cobre de vergonha os que me 
ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. 
 

 
10 

A TUA MISERICÓRDIA SE ELEVA ATÉ AOS CÉUS 
(Chesed) 
Pois a tua misericórdia se eleva até aos céus, e a tua 
fidelidade, até às nuvens. 

 
Salmos 59 

 16 

LOUVAR COM ALEGRIA A MISERICÓRDIA DO SENHOR (Chesed) 
Eu, porém, cantarei a tua força; pela manhã louvarei com alegria a tua 
misericórdia; pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha 
angústia. 

 17 
O DEUS DA MINHA MISERICÓRDIA (Chesed) 
A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da 
minha misericórdia. 

 
Salmos 69  - A RIQUEZA DAS MISERICÓRDIAS DO SENHOR   (Rachamim) 

 16 Responde-me, SENHOR, pois compassiva é a tua graça; volta-te para mim 
segundo a riqueza das tuas misericórdias. 

 
Salmos 77 

 9 
DEUS REPRIMIU AS SUAS MISERICÓRDIAS? (Rachamim) 
Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou, na sua ira, terá ele reprimido as suas 
misericórdias? 

 
Salmos 79  -  AO NOSSO ENCONTRO AS TUAS MISERICÓRDIAS    (Rachamim 

 8 Não recordes contra nós as iniqüidades de nossos pais; apressem-se ao nosso 
encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. 

 
Salmos 85  -  MOSTRA-NOS, SENHOR, A TUA MISERICÓRDIA    (Chesed) 

 7  Mostra-nos, SENHOR, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação.  
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Salmos 86  -  GRANDE É A TUA MISERICÓRDIA     (Khesed) 

 13 Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais 
profundo poder da morte. 

 15 
O SENHOR É GRANDE EM MISERICÓRDIA (Chesed) 
Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em 
misericórdia e em verdade. 

 
Salmos 89  - CANTAREI AS TUAS MISERICÓRDIAS   (Chesed) 

 1 Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó SENHOR; os meus lábios 
proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. 

 
Salmos 92  - ANUNCIAR DE MANHÃ A TUA MISERICÓRDIA   ( 

 2 Anunciar de manhã a tua misericórdia e, durante as noites, a tua fidelidade, 
 
Salmos 98  - O SENHOR LEMBROU-SE DA SUA MISERICÓRDIA   (Chesed) 

 3 Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel; 
todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. 

 
Salmos 100  -  A SUA MISERICÓRDIA DURA PARA SEMPRE   (Chesed) 

 5 Porque o SENHOR é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e, de geração 
em geração, a sua fidelidade. 

 
Salmos 103  -  O SENHOR COROA DE GRAÇA E MISERICÓRDIA  (Rachamim) 

 4  Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia;  

 11 
A GRANDE MISERICÓRDIA DO SENHOR (Chesed) 
Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a 
sua misericórdia para com os que o temem. 

 17 
A MISERICÓRDIA DO SENHOR É DE ETERNIDADE A ETER    (Chesed) 
Mas a misericórdia do SENHOR é de eternidade a eternidade, sobre os que o 
temem, e a sua justiça, sobre os filhos dos filhos, 

 
Salmos 106 

 1 

A SUA MISERICÓRDIA DURA PARA SEMPRE (Chesed) 
Aleluia! Rendei graças ao SENHOR, porque ele é bom; porque a sua 
misericórdia dura para sempre. 
 

 7 

NÃO SE LEMBRARAM/ MULTIDÃO DAS TUAS MISERICÓRDIAS (Chesed) 
Nossos pais, no Egito, não atentaram às tuas maravilhas; não se lembraram da 
multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar 
Vermelho. 
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Salmos 106 - A MULTIDÃO DE SUAS MISERICÓRDIAS (Khesed) 

 45 Lembrou-se, a favor deles, de sua aliança e se compadeceu, segundo a 
multidão de suas misericórdias. 

 
Salmos 107 

 
1 

A SUA MISERICÓRDIA DURA PARA SEMPRE (Khesed) 
Rendei graças ao SENHOR, porque ele é bom, e a sua misericórdia dura para 
sempre. 

 
43 

CONSIDERE AS MISERICÓRDIAS DO SENHOR ( 
Quem é sábio atente para essas coisas e considere as misericórdias do 
SENHOR. 

 
Salmos 108   -  ACIMA DOS CÉUS SE ELEVA A TUA MISERICÓRDIA (Chesed) 

 4 Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia, e a tua fidelidade, para 
além das nuvens. 

 
Salmos 109 

 12 
NINGUÉM TENHA MISERICÓRDIA DELE (JUDAS E FILHOS) (Chesed) 
Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus 
órfãos. 

 16 

NÃO SE LEMBROU - MISERICÓRDIA (JUDAS E JESUS?) (Chesed) 
Porquanto não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o 
necessitado, como também o quebrantado de coração, para os entregar à 
morte. 

 21 
GRANDE, SENHOR, É A TUA MISERICÓRDIA (Chesed) 
Mas tu, SENHOR Deus, age por mim, por amor do teu nome; livra-me, porque é 
grande a tua misericórdia. 

 26 SÚPLICA POR MISERICÓRDIA (Chesed) 
Socorre, SENHOR, Deus meu! Salva-me segundo a tua misericórdia. 

 
Salmos 115 

 1 
AO TEU NOME DÁ GLÓRIA, POR AMOR DA TUA MISERICÓRDIA  (Chesed) 
Não a nós, SENHOR, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua 
misericórdia e da tua fidelidade. 

 
Salmos 117  - GRANDE É A SUA MISERICÓRDIA PARA CONOSCO   (Chesed) 

 2 Porque mui grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do 
SENHOR subsiste para sempre. Aleluia! 

 
Salmos 118 
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 1 
A SUA MISERICÓRDIA DURA PARA SEMPRE (Khesed) 
Rendei graças ao SENHOR, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura 
para sempre. 

 2 A SUA MISERICÓRDIA DURA PARA SEMPRE   (Chesed) 
Diga, pois, Israel: Sim, a sua misericórdia dura para sempre. 

 3 A SUA MISERICÓRDIA DURA PARA SEMPRE (Chesed) 
Diga, pois, a casa de Arão: Sim, a sua misericórdia dura para sempre. 

 4 
A SUA MISERICÓRDIA DURA PARA SEMPRE (Chesed_ 
Digam, pois, os que temem ao SENHOR: Sim, a sua misericórdia dura para 
sempre. 

 29 
A SUA MISERICÓRDIA DURA PARA SEMPRE (Chesed) 
Rendei graças ao SENHOR, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura 
para sempre. 

 
Salmos 119 

 41 
VENHAM SOBRE MIM AS TUAS MISERICÓRDIAS, SENHOR (Chesed) 
Venham também sobre mim as tuas misericórdias, SENHOR, e a tua 
salvação, segundo a tua promessa. 

 77 
BAIXEM SOBRE MIM AS TUAS MISERICÓRDIAS   (Rachamim) 
Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva; pois na tua lei está 
o meu prazer. 

 88 
VIVIFICA-ME SEGUNDO A TUA MISERICÓRDIA ( 
Vivifica-me, segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos oriundos 
de tua boca. 

 124  TRATA O TEU SERVO SEGUNDO A TUA MISERICÓRDIA (Chesed0 
Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. 

 156  
MUITAS SÃO, SENHOR AS TUAS MISERICÓRDIAS (Rachamim) 
Muitas, SENHOR, são as tuas misericórdias; vivifica-me, segundo os teus 
juízos. 

 
Salmos 123 

 3 
SÚPLICA POR MISERICÓRDIA     (Chanan) 
Tem misericórdia de nós, SENHOR, tem misericórdia; pois estamos 
sobremodo fartos de desprezo. 

 
Salmos 130 

 7 
NO SENHOR HÁ MISERICÓRDIA (Chesed) 
Espere Israel no SENHOR, pois no SENHOR há misericórdia; nele, copiosa 
redenção. 

 
Salmos 136 – A SUA MISERICÓRDIA DURA PARA SEMPRE – (26x)   (Chesed) 
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 1 Rendei graças ao SENHOR, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura 
para sempre. 

 2 Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para 
sempre. 

 3 Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para 
sempre; 

 4 Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para 
sempre; 

 5 àquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura 
para sempre; 

 6 àquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura 
para sempre; 

 7 àquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para 
sempre; 

 8  o sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre;  
 

 
 
Salmos 136 

 9 a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para 
sempre; 

 10 àquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura 
para sempre; 

 11  e tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre;  

 12 com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para 
sempre; 

 13 àquele que separou em duas partes o mar Vermelho, porque a sua misericórdia 
dura para sempre; 

 14 e por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para 
sempre; 

 15 mas precipitou no mar Vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua 
misericórdia dura para sempre; 

 16 àquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura 
para sempre; 

 17 àquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre; 
 18 e tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre; 
 19 a Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre; 
 20  e a Ogue, rei de Basã, porque a sua misericórdia dura para sempre;  
 21 cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre; 
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 22 em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre; 

 23 a quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia 
dura para sempre; 

 24 e nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para 
sempre; 

 25  e dá alimento a toda carne, porque a sua misericórdia dura para sempre.  

 26 Oh! Tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para 
sempre. 

 
Salmos 138 - LOUVAREI O TEU NOME POR CAUSA DA TUA MISERICÓRDIA 

 2 
Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua 
misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a 
tua palavra. ( 

 8 
A SUA MISERICÓRDIA DURA PARA SEMPRE    (Chesed) 
O que a mim me concerne o SENHOR levará a bom termo; a tua misericórdia, 
ó SENHOR, dura para sempre; não desampares as obras das tuas mãos. 

 
Salmos 143  - POR TUA MISERICÓRDIA, DÁ CABO AOS MEU INIMIGOS  (Chesed) 

 12 E, por tua misericórdia, dá cabo dos meus inimigos e destrói todos os que me 
atribulam a alma, pois eu sou teu servo. 

 
Salmos 144  -  O SENHOR, MINHA MISERICÓRDIA   ( 

 2 Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu 
escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. 

 
Salmos 145 - AS TERNAS MISERICÓRDIAS DO SENHOR PERMEIAM TODAS AS 
SUAS OBRAS   -  (Rachamim) 

 9 O SENHOR é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas 
as suas obras. 

 
Salmos 147 -  AGRADA-SE O SENHOR DOS QUE ESPERAM NA SUA 
MISERICÓRDIA   -  (Chesed) 

 11 Agrada-se o SENHOR dos que o temem e dos que esperam na sua 
misericórdia 

 
Provérbios 16 – PELA MISERICÓRDIA SE EXPIA A CULPA    (Chesed) 

 6 Pela misericórdia e pela verdade, se expia a culpa; e pelo temor do SENHOR 
os homens evitam o mal. 

 
Provérbios 19 - O QUE TORNA O HOMEM AGRADÁVEL É A SUA MISERICÓRDIA 

 22  O que torna agradável o homem é a sua misericórdia; o pobre é preferível ao 
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mentiroso. ( 
 
Provérbios 28 

 13 
TRANSGRESSÕES - (Racham) 
O que encobre as suas transgressões jamais prosperará; mas o que as confessa 
e deixa alcançará misericórdia. 

 
Isaías 30 

 18 

O SENHOR ESPERA PARA TER MISERICÓRDIA DE VÓS (Racham) 
Por isso, o SENHOR espera, para ter misericórdia de vós, e se detém, para se 
compadecer de vós, porque o SENHOR é Deus de justiça; bem-aventurados 
todos os que nele esperam. 

 
Isaías 33 

 2 
SÚPLICA POR MISERICÓRDIA ( 
SENHOR, tem misericórdia de nós; em ti temos esperado; sê tu o nosso braço 
manhã após manhã e a nossa salvação no tempo da angústia. 

 
Isaías 47 – BABILÔNIA NÃO USOU DE MISERICÓRDIA COM ISRAEL  (Rachamim) 

 6 
Muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha herança e a entreguei na 
tua mão, porém não usaste com ela de misericórdia e até sobre os velhos 
fizeste mui pesado o teu jugo. 

 
Isaías 54 

 7 
COM GRANDES MISERICÓRDIAS TORNO A ACOLHER-TE (Rachamim) 
Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-
te; 

 8 
COM MISERICÓRDIA ETERNA ME COMPADEÇO DE TI (Racham) 
Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento; mas 
com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o SENHOR, o teu Redentor.  

 10 

A MINHA MISERICÓRDIA NÃO SE APARTARÁ DE TI (Racham) 
Porque os montes se retirarão, e os outeiros serão removidos; mas a minha 
misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será 
removida, diz o SENHOR, que se compadece de ti. 

 
Isaías 55  - FIÉIS MISERICÓRDIAS PROMETIDAS A DAVI     (Chesed) 

 3 
Inclinai os ouvidos e vinde a mim; ouvi, e a vossa alma viverá; porque convosco 
farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a 
Davi. 

 
Isaías 60  - NA MINHA GRAÇA TIVE MISERICÓRDIA DE TI    (Racham) 

 10  Estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão; porque no 
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meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti.  
 
Isaías 63 

 7 

AS MISERICÓRDIAS PARA COM ISRAEL     (Rachamim)  
Celebrarei as benignidades do SENHOR e os seus atos gloriosos, segundo 
tudo o que o SENHOR nos concedeu e segundo a grande bondade para com a 
casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas 
misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. 

 15 

AS TUAS MISERICÓRDIAS SE DETÊM PARA COMIGO!    (Rachamim) 
Atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e 
as tuas obras poderosas? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se 
detêm para comigo! 

 
Jeremias 6 – BABILÔNIA NÃO USA DE MISERICÓRDIA COM ISRAEL  (Racham) 

 23 
Trazem arco e dardo; eles são cruéis e não usam de misericórdia; a sua voz 
ruge como o mar, e em cavalos vêm montados, como guerreiros em ordem de 
batalha contra ti, ó filha de Sião. 

 
Jeremias 9 – EU O SENHOR, FAÇO MISERICÓRDIA ... NA TERRA   ( 

 24 
Mas o que se gloriar, glorie-se nisto: em me conhecer e saber que eu sou o 
SENHOR e faço misericórdia, juízo e justiça na terra; porque destas coisas me 
agrado, diz o SENHOR. 

 
Jeremias 16 

 5 

DESSE POVO RETIREI A MINHA MISERICÓRDIA (Rachamim) 
Porque assim diz o SENHOR: Não entres na casa do luto, não vás a lamentá-
los, nem te compadeças deles; porque deste povo retirei a minha paz, diz o 
SENHOR, a benignidade e a misericórdia. 

 13 

NÃO USAREI DE MISERICÓRDIA PARA CONVOSCO ( 
Portanto, lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conhecestes, 
nem vós nem vossos pais, onde servireis a outros deuses, de dia e de noite, 
porque não usarei de misericórdia para convosco. 

 
Jeremias 21 – NABUCODONOZOR NÃO TERÁ MISERICÓRDIA   (Racham) 

 7 

Depois disto, diz o SENHOR, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos, 
e o povo, e quantos desta cidade restarem da pestilência, da espada e da fome 
na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, na de seus inimigos e na dos que 
procuram tirar-lhes a vida; feri-los-á a fio de espada; não os poupará, não se 
compadecerá, nem terá misericórdia. 

 
Jeremias 32 – TU USAS DE MISERICÓRDIA COM MILHARES   ( 

 18  Tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniqüidade dos pais 
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nos filhos; tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o SENHOR dos 
Exércitos, 

 
Jeremias 33  - A SUA MISERICÓRDIA DURA PARA SEMPRE   (Khesed) 

 11 

Rendei graças ao SENHOR dos Exércitos, porque ele é bom, porque a sua 
misericórdia dura para sempre; e dos que trazem ofertas de ações de graças à 
Casa do SENHOR; porque restaurarei a sorte da terra como no princípio, diz o 
SENHOR. 

 
Jeremias 42 – VOS SEREI PROPÍCIO – ELE TERÁ MISERICÓRDIA DE VÓS (REI 
BABILONIA)      (Racham) 

 12 Eu vos serei propício, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça morar 
em vossa terra. 

 
Lamentações 3 

 22 

AS MISERICÓRDIAS DO SENHOR SÃO A CAUSA DE NÃO SERMOS 
CONSUMIDOS; AS SUAS MISERICÓRDIAS NÃO TÊM FIM  (Khesed) 
As misericórdias do SENHOR são a causa de não sermos consumidos, 
porque as suas misericórdias não têm fim; 

 32 
A GRANDEZA DAS SUAS MISERICÓRDIAS    (Chesed) 
Pois, ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão segundo a grandeza 
das suas misericórdias; 

 
Daniel 1 – DEUS CONCEDEU A DANIEL MISERICÓRDIA    ( 

 9 Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe 
dos eunucos. 

 
Daniel 2 – PEDIR MISERICÓRDIA AO DEUS DO CÉU 

 18 
Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de 
que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da 
Babilônia. 

 
Daniel 4 – USANDO DE MISERICÓRDIA PARA COM OS POBRES 
(NABUCODONOZOR) 

 27 
Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo, pela justiça, em teus 
pecados e em tuas iniqüidades, usando de misericórdia para com os pobres; e 
talvez se prolongue a tua tranqüilidade. 

 
Daniel 9 

 4 
O SENHOR GUARDA A ALIANÇA E A MISERICÓRDIA    (Chesed) 
Orei ao SENHOR, meu Deus, confessei e disse: ah! Senhor! Deus grande e 
temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e 
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guardam os teus mandamentos;  

 9 
AO SENHOR PERTENCE A MISERICÓRDIA E O PERDÃO (Rachamim) 
Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos 
rebelado contra ele 

 18 

LANÇAMOS SÚPLICAS – EM TUAS MISERICÓRDIAS  (Rachamim) 
Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve; abre os olhos e olha para a nossa 
desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos 
as nossas súplicas perante a tua face fiados em nossas justiças, mas em tuas 
muitas misericórdias. 

 
Oséas 2   -  O SENHOR E ISRAEL  (Rachamim) 

 19 Desposar-te-ei comigo para sempre; desposar-te-ei comigo em justiça, e em 
juízo, e em benignidade, e em misericórdias. 

 
Oséas 6 – O SENHOR QUER MISERICÓRDIA   (Chesed) 

 6 Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do 
que holocaustos. 

 
Oséas 10 - SEMEAR EM JUSTIÇA – CEIFAR 2º. A MISERICÓRDIA   (Chesed) 

 12 
Então, eu disse: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a 
misericórdia; arai o campo de pousio; porque é tempo de buscar ao SENHOR, 
até que ele venha, e chova a justiça sobre vós. 

 
Amós 1  -  EDOM BANIU TODA A MISERICÓRDIA    ( 

 11 

Assim diz o SENHOR: Por três transgressões de Edom e por quatro, não 
sustarei o castigo, porque perseguiu o seu irmão à espada e baniu toda a 
misericórdia; e a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação 
para sempre. 

 
Miquéias 6  -  O SENHOR PEDE A TI: QUE AMES A MISERICÓRDIA   (Chesed) 

 8 
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. 

 
Miquéias 7  - O SENHOR TEM PRAZER NA MISERICÓRDIA    (Chesed) 

 18 
Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniqüidade e te esqueces da 
transgressão do restante da tua herança? O SENHOR não retém a sua ira para 
sempre, porque tem prazer na misericórdia. 

 

 
 O SENHOR MOSTRARÁ A MISERICÓRDIA A ABRAÃO   (Chesed) 

 20 Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão, a misericórdia, as quais juraste a 
nossos pais, desde os dias antigos. 
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Habacuque 3 – NA TUA IRA, LEMBRA-TE DA MISERICÓRDIA    (Racham) 

 2 
Tenho ouvido, ó SENHOR, as tuas declarações, e me sinto alarmado; aviva a 
tua obra, ó SENHOR, no decorrer dos anos, e, no decurso dos anos, faze-a 
conhecida; na tua ira, lembra-te da misericórdia. 

 
Zacarías 1 – VOLTEI-ME PARA JERUSALÉM COM MISERICÓRDIA (Rachamim) 
(RESTAURAÇÃO) 

 16 
Portanto, assim diz o SENHOR: Voltei-me para Jerusalém com misericórdia; a 
minha casa nela será edificada, diz o SENHOR dos Exércitos, e o cordel será 
estendido sobre Jerusalém. 

 
Zacarías 7 – MOSTRAI BONDADE E MISERICÓRDIA A SEU IRMÃO  (Khesed) 

 9 Assim falara o SENHOR dos Exércitos: Executai juízo verdadeiro, mostrai 
bondade e misericórdia, cada um a seu irmão; 

 
MISERICÓRDIA NO NOVO TESTAMENTO 
 
Mateus 5  - OS MISERICORDIOSOS ALCANÇARÃO MISERICÓRDIA   (Eleeo) 

 7 Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. 
 
Mateus 9 – QUERO MISERICÓRDIA E NÃO HOLOCAUSTOS    (Eleos) 

 13 Ide, porém, e aprendei o que significa: Misericórdia quero e não holocaustos; 
pois não vim chamar justos, e sim pecadores [ao arrependimento]. 

 
Mateus 12 – QUERO MISERICÓRDIA E NÃO HOLOCAUSTOS   (Eleos) 

 7 Mas, se vós soubésseis o que significa: Misericórdia quero e não holocaustos, 
não teríeis condenado inocentes. 

 
Mateus 20 – SÚPLICA POR MISERICÓRDIA – OS DOIS CEGOS   (Eleeo) 

 31 Mas a multidão os repreendia para que se calassem; eles, porém, gritavam cada 
vez mais: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós! 

 
Mateus 23 – FARISEUS: NEGLIGENCIARAM A MISERICÓRDIA   (Eleos) 

 23 

Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do 
endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da 
Lei: a justiça, a misericórdia e a fé; devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir 
aquelas! 

 
Marcos 10 – SÚPLICA POR MISERICÓRDIA – O CEGO    (Eleeo) 

47,48 E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, Filho de Davi, 
tem misericórdia de mim! 
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E muitos o repreendiam, para que se calasse; mas ele cada vez gritava mais: 
Filho de Davi, tem misericórdia de mim! 

 
Lucas 1 

 50 A SUA MISERICÓRDIA VAI DE GERAÇÃO EM GERAÇÃO (Eleos) 
A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. 

 54 AMPAROU ... PARA LEMBRAR-SE DA SUA MISERICÓRDIA (Eleos) 
Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia 

 58 
GRANDE MISERICÓRDIA PARA COM ISABEL (Eleos) 
Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande 
misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. 

 72 
PARA USAR DE MISERICÓRDIA COM OS NOSSOS PAIS (Eleos) 
Para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa 
aliança 

 78 
GRAÇAS À ENTRANHAVEL MISERICÓRDIA DE NOSSO DEUS (Eleos) 
Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol 
nascente das alturas, (misericórdia das entranhas) 

 
Lucas 10   (Eleos) 

 37 Respondeu-lhe o intérprete da Lei: O que usou de misericórdia para com ele. 
Então, lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. 

 
Lucas 16  - SÚPLICA POR MISERICÓRDIA – O HOMEM RICO   (Eleeo) 

 24 
Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim! E manda a 
Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque 
estou atormentado nesta chama. 

 
Lucas 18 – SÚPLICA POR MISERICÓRDIA – O CEGO   (Eleeo) 

38 
39 

Então ele clamou: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim! 
E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse; ele, porém, cada vez 
gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim! 

 
Romanos 1 – SEM MISERICÓRDIA – ÍMPIOS   (Anileos) 

 31  insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia.  
 
Romanos 9 

 15 
O SENHOR GUARDA A ALIANÇA E A MISERICÓRDIA (Eleeo) 
Pois ele diz a Moisés: Terei misericórdia de quem me aprouver ter 
misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. 

 16 DEPENDE DE DEUS USAR A SUA MISERICÓRDIA (Eleeo) 
Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a 

34 / 38



MISERICÓRDIA TEXTOS 

sua misericórdia. 

 18 
DEUS TEM MISERICÓRDIA DE QUEM QUER    (Eleeo) 
Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe 
apraz. 

 23 
RIQUEZAS DA SUA GLÓRIA EM VASOS DE MISERICÓRDIA (Eleos) 
A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de 
misericórdia, que para glória preparou de antemão, 

 
Romanos 11 

 30 
VÓS (GENTIOS) ALCANÇASTES MISERICÓRDIA (Eleeo) 
Porque assim como vós também, outrora, fostes desobedientes a Deus, mas, 
agora, alcançastes misericórdia, à vista da desobediência deles, 

 31 
PARA QUE ELES (JUDEUS) ALCANCEM MISERICÓRDIA (Eleeo) 
Assim também estes, agora, foram desobedientes, para que, igualmente, eles 
alcancem misericórdia, à vista da que vos foi concedida. 

 32 
TODOS NA DESOBEDIÊNCIA – MISERICÓRDIA PARA COM TODOS (Eleeo) 
Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia 
para com todos. 

 
Romanos 12  

 1 
AS MISERICÓRDIAS DE DEUS – OFERECER VOSSOS CORPOS (Oiktirmos) 
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso 
corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.  

 8 
QUEM EXERCE MISERICÓRDIA, COM ALEGRIA   (Eleeo) 
Ou o que exorta faça-o com dedicação; o que contribui, com liberalidade; o que 
preside, com diligência; quem exerce misericórdia, com alegria. 

 
Romanos 15 – GENTIOS GLORIFIQUEM A DEUS POR SUA MISERICÓRDIA (Eleos) 

 9 para que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: 
Por isso, eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. 

 
1 Coríntios 7 – RECEBI DO SENHOR A MISERICÓRDIA DE SER FIEL   (Eleeo) 

 25 Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor; porém dou minha 
opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. 

 
2 Coríntios 1 – DEUS, O PAI DE MISERICÓRDIAS    (Oiktirmos) 

 3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de 
misericórdias e Deus de toda consolação! 

 
2 Coríntios 4 – TER MINISTÉRIO, SEGUNDO A MISERICÓRDIA   (Eleeo) 

 1 Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não 
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desfalecemos; 
 
Gálatas 6 – BÊNÇÃO PRONUNCIADA – PAZ E MISERICÓRDIA  (Eleos) 

 16 E, a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e 
misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. 

 
Efésios 2 – DEUS, SENDO RICO EM MISERICÓRDIA    (Eleos) 

 4 Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos 
amou, 

 
Filipenses 1 – A TERNA MISERICÓRDIA DE CRISTO JESUS   (Splanknois) 

 8 Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna 
misericórdia de Cristo Jesus. 

 
Filipenses 2 – SE HÁ ENTRANHADOS AFETOS E MISERICÓRDIA   (Oiktirmos) 

 1 Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma 
comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias 

 
Colossenses 3 – TERNOS AFETOS DE MISERICÓRDIA    (Oiktirmos) 

 12 Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de 
misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. 

 
1 Timóteo 1  

 2 
GRAÇA, MISERICÓRDIA E PAZ (Eleos) 
A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus 
Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. 

 13 
PAULO: MAS OBTIVE MISERICÓRDIA    (Eleeo) 
A mim, que, noutro tempo, era blasfemo, e perseguidor, e insolente. Mas obtive 
misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. 

 16 

ME FOI CONCEDIDA MISERICÓRDIA – SERVISSE EU DE MODELO (Eleeo) 
Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que, em mim, 
o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse 
eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. 

 
2 Timóteo 1 

 2 
GRAÇA, MISERICÓRDIA E PAZ     (Eleos) 
Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de 
Cristo Jesus, nosso Senhor. 

 16 
CONCEDA O SENHOR MISERICÓRDIA À CASA DE ONESÍFORO (Eleos) 
Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque, muitas vezes, me 
deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas; 
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 18 
O SENHOR LHE CONCEDA, NAQUELE DIA, MISERICÓRDIA   (Eleos) 
O Senhor lhe conceda, naquele Dia, achar misericórdia da parte do Senhor. E 
tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. 

 
Tito 3 – SEGUNDO A SUA MISERICÓRDIA ELE NOS SALVOU    (Eleos) 

 5 Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele 
nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, 

 
Hebreus 4 – O TRONO DA GRAÇA – RECEBER MISERICÓRDIA   (Eleos) 

 16 Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de 
recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna.  

 
Hebreus 8 – SUAS INIQÜIDADES – USAREI DE MISERICÓRDIA (ISRAEL)  (Eleos) 

 12 Pois, para com as suas iniqüidades, usarei de misericórdia e dos seus pecados 
jamais me lembrarei. 

 
Hebreus 10 – SEM MISERICÓRDIA MORRE – LEI DE MOISÉS   (Oiktirmon) 

 28 Sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem 
tiver rejeitado a lei de Moisés. 

 
Tiago 2 – O JUÍZO É SEM MISERICÓRDIA P/QUEM NÃO USOU DE MISERICÓRDIA 
A MISERICÓRDIA TRIUNFA SOBRE O JUÍZO   (Aneleos – Eleos) 

 13 Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de 
misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. 

 
Tiago 3 – SABEDORIA DO ALTO: É PLENA DE MISERICÓRDIA 

 17 
A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura; depois, pacífica, 
indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem 
fingimento. 

 
Tiago 5 – O SENHOR É CHEIO DE TERNA MISERICÓRDIA     (Pollisplanknos - 
Oiktirmon) 

 11 
Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da 
paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu; porque o Senhor é cheio de 
terna misericórdia e compassivo. 

 
1 Pedro 1 – SEGUNDO A SUA MISERICÓRDIA, NOS REGENEROU  (Eleos) 

 3 
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 Pedro 2 – ANTES NÃO TÍNHEIS ALCANÇADO MISERICÓRDIA    (Eleos) 
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 10 vós, sim, que, antes, não éreis povo, mas, agora, sois povo de Deus, que não 
tínheis alcançado misericórdia, mas, agora, alcançastes misericórdia. 

 
2 João – JOÃO: GRAÇA, MISERICÓRDIA E PAZ   (Eleos) 

 3 A graça, a misericórdia e a paz, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho 
do Pai, serão conosco em verdade e amor. 

 
Judas 1 

 2 MISERICÓRDIA, PAZ E AMOR VOS SEJAM MULTIPLICADOS (Eleos) 
A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. 

 21 
ESPERANDO A MISERICÓRDIA DE NOSSO SENHOR JESUS   (Eleos) 
Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor 
Jesus Cristo, para a vida eterna. 
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