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AS MISERICÓRDIAS DE DEUS DURAM PARA SEMPRE - PARTE 1  
Lamentações 3.21-23  

Todos acabamos cometendo, em algum momento, erros e falhas, levados muitas vezes por sentimentos e 
pensamentos equivocados na hora de agir. Quanto de misericórdia precisamos!? 

Para termos ações positivas e libertadoras precisamos reconhecer que por milhares de vezes, Deus foi 
misericordioso conosco. Se não tivermos consciência e sensibilidade do quanto fomos perdoados, dificilmente 
iremos perdoar. Mas, não precisa ser assim, podemos trazer à memória as misericórdias que nos dão 
esperança. Deveríamos usufruí-la melhor. Você não acha? 

 

AS MISERICÓRDIAS DE DEUS DURAM PARA SEMPRE - PARTE 2 
Mateus 5.7 

Sabe o por quê precisamos da misericórdia? Tenho certeza que sabe? Erramos periodicamente. Foi para 
este fim, que a recebemos, fazemos o que não deveríamos. As misericórdias de Deus foram grandemente 
demonstradas por meio do seu amado Filho ao passar por toda vergonha, traição, abandono, desprezo, 
humilhação, crucificação, morte, mas o poder de Deus foram muito maiores do que a morte, "os nossos 
pecados". Ele ressuscitou no domingo de manhã. Amém. Ele fez isso exatamente porque nós jamais 
alcançaremos a salvação por nós mesmos. Já imaginou sua vida se não fosse a misericórdia do Senhor?  

 

AS MISERICÓRDIAS DE DEUS DURAM PARA SEMPRE - PARTE 3 

Tito 3.4-7 

O Senhor Jesus substituiu a nossa morte espiritual, isso foi um dos maiores atos de amor para que 
entendamos que o nosso valor real está intrinsecamente na pessoa de Jesus e não em nós. Se não, 
estaremos totalmente destruídos. Interessante que a misericórdia é de Deus, não vem de nós é Dele. Por 
isso, ninguém pode se vangloriar ou se diminuir se posicionando como melhor ou pior que o outro. Somente 
quem tem uma intimidade tão grande com Deus que já experimentou desse perdão poderá viver leve, ter o 
bem estar na alma. Com este perdão maravilhoso em nossas vidas podemos agora repassá-lo aos demais. 
Glórias a Deus. Ter uma vida cheia de propósitos e metas a cumprir por meio Dele, com Ele e para Ele. As 
misericórdias do Senhor são suaves e eternas para a alma. Deus te traz alívio do castigo e traz a paz. Deus 
nos oferece, você aceita? Que isso! Deu para eu ouvir daqui, um aceito bem alto. Aleluia. 
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Hebreus 4.14-16 

Façamos assim:  

1. Humildade é admitir que errou é ser nobre, pois determina a vontade de se modificar e assim crescer, 
deixando de ferir e magoar. 

2.Não deixe que pessoas importantes e muitas vezes especiais escapem de estar perto de você por terem 
sentimentos de mágoa e decepção, com aquilo que inadvertidamente você cometeu.  

3.Corrija enquanto é tempo aquilo que não deveria ter sido feito ou falado. 

4.Cresça, seja humilde  e se torne mais forte, usando a força avassaladora do perdão. 

O perdão sentido, real, o perdão da ação, da mudança de agir e que leva mais do que palavras, leva alívio ao 
coração de quem você machucou. 

5.Corrija seus equívocos enquanto ainda há tempo. Os caminhos que se separam, por vezes nunca mais 
retornam e as oportunidades nunca mais darão a chance de seguir livre deste peso tão cruel na memória e no 
coração. 

Não existe este ou aquele que não erra. 


