
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gritem de alegria, ó céus, regozije-se, ó terra; 
irrompam em canção, ó montes! Pois o Senhor 
consola o seu povo e terá compaixão de seus 
afligidos.  
Isaías 49:13 
 
O Senhor é bom para todos; a sua compaixão alcança 
todas as suas criaturas.  
Salmos 145:9 
 
Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande 
multidão, teve compaixão deles e curou os seus 
doentes.  
Mateus 14:14 
 
Como um pai tem compaixão de seus filhos, 
assim o Senhor tem compaixão dos que o temem; 
pois ele sabe do que somos formados; lembra-se de 
que somos pó.  
Salmos 103:13-14 
 
Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, 
ensinando nas sinagogas, pregando as boas-novas 
do Reino e curando todas as enfermidades e 
doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, 
porque estavam aflitas e desamparadas, como 
ovelhas sem pastor.  
Mateus 9:35-36 
 
Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de 
pensar, sejam compassivos, amem-se 
fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. 
Não retribuam mal com mal, nem insulto com 
insulto; ao contrário, bendigam; pois para isso vocês 
foram chamados, para receberem bênção por 
herança.  
1 Pedro 3:8-9 
 
Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu 
irmão em necessidade, não se compadecer dele, 
como pode permanecer nele o amor de Deus?  
1 João 3:17                                                                             
 
a fim de que não haja divisão no corpo, mas, sim, que 
todos os membros tenham igual cuidado uns pelos 
outros. Quando um membro sofre, todos os outros 
sofrem com ele; quando um membro é honrado, 
todos os outros se alegram com ele.  
1 Coríntios 12:25-26 
 
Sejam bondosos e compassivos uns  para com os 
outros, perdoando-se mutuamente, assim como 
Deus os perdoou em Cristo.  
Efésios 4:32 
 
 
 

 
 
                   
 
         
 
 
 
 

Porque não temos um sumo sacerdote que não possa 
compadecer-se das nossas fraquezas; porém  
um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem 
pecado. 
Hebreus 4:15    
 

A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é 
misericordioso compassivo e justo.  
Salmos 112:4 
                                                             
Tenham compaixão daqueles que duvidam; a 
outros, salvem, arrebatando-os do fogo; a outros, 
ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando 
até a roupa contaminada pela carne.  
Judas 1:22-23                                                                  
                                                        
"Assim diz o Senhor dos Exércitos: Administrem a 
verdadeira justiça, mostrem misericórdia e 
compaixão uns para com os outros. Não oprimam a 
viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado. 
Nem  tramem  maldades uns contra os outros".  
Zacarias 7:9-10 
 

Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e 
amado, revistam-se de profunda compaixão, 
bondade, humildade, mansidão e paciência.  
Colossenses 3:12 
 

Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua 
misericórdia, que tens mostrado desde a 
antiguidade. Não te lembres dos pecados e 
transgressões da minha juventude; conforme a tua 
misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és 
bom.  
Salmos 25:6-7 
 

Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor; por 
tua grande compaixão apaga as minhas 
transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e 
purifica-me do meu pecado.  
Salmos 51:1-2 
 

Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão, tão 
grande é o seu amor infalível.  
Lamentações 3:32 
 

Contudo, o Senhor espera o momento de ser 
bondoso com vocês; ele ainda se levantará para 
mostrar-lhes compaixão. Pois o Senhor é Deus de 
justiça. Como são felizes todos os que nele esperam!  
Isaías 30:18 
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De novo terás compaixão de nós; pisarás as nossas 
maldades e atirarás todos os nossos pecados nas 
profundezas do mar.  
Miquéias 7:19 
 
Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para 
o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e 
compassivo, muito paciente e cheio de amor; 
arrepende-se e não envia a desgraça.  
Joel 2:13 
 
As misericórdias do Senhor são a causa de não 
sermos consumidos; porque as suas misericórdias 
não têm fim. Novas são cada manhã; grande é a tua 
fidelidade. 
Lamentações 3:22-23   

Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus 
Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda 
consolação, que nos consola em toda a nossa 
tribulação, para que também possamos consolar os 
que estiverem em alguma tribulação, com a 
consolação com que nós mesmos somos consolados 
de Deus. 
2 Coríntios 1:3-4   

Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os 
que choram. 
Romanos 12:15   

Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que 
cria, que se não compadeça dele, do filho do seu 
ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse,  
eu, todavia, me não esquecerei de ti. Eis que, na 
palma das minhas mãos, te tenho gravado; os teus 
muros estão continuamente perante mim. 
Isaías 49:15-16   

Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. 
Imediatamente eles recuperaram a visão e o 
seguiram.  
Mateus: 20.34 
 
Um homem desesperado deve receber misericórdia 
de seus amigos, muito embora ele tenha 
abandonado o temor do Todo-poderoso.  
Jó: 6.14 
 
Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o 
enterro do filho único de uma viúva e uma grande 
multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o 
Senhor se compadeceu dela e disse: “Não chore”.  
Lucas: 7.12-13 
 
"Por um breve instante eu a abandonei, mas com 
profunda compaixão eu a trarei de volta. Num 
impulso de indignação escondi de você por um 
instante o meu rosto, mas com bondade eterna 
terei compaixão de você", diz o Senhor, o seu 
Redentor.  
Isaías 54:7-8 
 
 
 
 

 
Afrontas me quebrantaram o coração e estou 
fraquíssimo, esperei por alguém que tivesse 
misericórdia, mas não houve nenhum e por 
consoladores, mas não os achei.  
Salmos: 69.20 
 
E partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos 
clamando e dizendo: Tem compaixão de nós filho de 
Davi.  
Mateus: 9.27 
 
Porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, 
piedoso, sofredor e grande em benignidade e em 
verdade. 
Salmos: 86.15 
 
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, 
que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, 
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto 
racional.  
Romanos: 12.1 
  
E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De 
maneira nenhuma! Pois ele diz a Moisés: “Terei 
misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e 
terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão”.  
Romanos: 9.14-15 
 
O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem 
paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor 
daquele servo teve compaixão dele, cancelou a 
dívida e o deixou ir. 
Mateus: 18.26-27 
 
Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande 
multidão. Visto que não tinham nada para comer, 
Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: 
“Tenho compaixão desta multidão, já faz três dias 
que eles estão comigo e nada têm para comer”. 
Marcos: 8.1-2 
 
Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu 
companheiro, como eu também tive misericórdia de 
ti? 
Mateus: 18.33 
 

Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de 
joelhos: “Se quiseres podes purificar-me! Cheio de 
compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e 
disse: Quero. Seja purificado!” 
Marcos: 1.40-41 
 
E o Senhor Deus de seus pais, falou-lhes 
constantemente por intermédio dos mensageiros, 
porque se compadeceu do seu povo e da sua 
habitação.  
2 Crônicas: 36.15 
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