
Além de santo, reto e justo, Deus 
também é paciente, misericordioso e 
compassivo.

Paciência

A palavra em hebraico para a paciência 
de Deus é traduzida na Bíblia como 
longanimidade, que quer dizer que Ele é 
tardio para se irar, paciente em espírito 
e tolerante. Depois que Deus viu, por 
exemplo, “que a maldade do homem se 
multiplicara sobre a terra, e que toda 
a imaginação dos pensamentos de seu 
coração era má continuamente”1, e Ele 
“arrependeu-se de haver feito o homem 
sobre a terra”2, passaram-se 120 anos 
enquanto Noé construía a arca na 

a Paciência, Misericórdia

e Graça de deus.
ano 1 – 60 de PreParação

1  Gênesis 6:5 ECA.
2  Genesis 6:6 ECA.
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Você quer 
andar no 

nosso barco?

O que é um 
barco?



presença de todos, para então 
Deus trazer o dilúvio sobre a terra. 
Noé foi chamado de “pregador 
da justiça”, o que nos leva a crer 
que ele provavelmente anunciou 
o dilúvio que se aproximava como 
julgamento, ou que, se nada 
mais, a arca dava testemunho do 
mesmo. Entretanto, as pessoas 
continuaram na sua impiedade 
até que, em Seu tempo, Deus 
trouxe o julgamento que eles 
mereciam.

ano 61 – 120 de PreParação



Deus, que é santo e justo e julga o pecado, também é paciente e por conseguinte não executa o julgamento 
imediatamente. Sua paciência demonstra Seu amor, pois Ele dá às pessoas tempo para mudarem e se 
arrependerem. Seu amor, bondade e paciência ajudam a nos arrependermos. 

O Senhor não retarda a Sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo 
que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. (2 Pedro 3:9 ECA).

Desprezas tu as riquezas da Sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus te leva ao 
arrependimento? (Romanos 2:4 ECA). 

Vá embora!

Obrigado! Desculpe. 
Você pode brincar 

com o meu 
caminhão.

Obrigada! Vou 
convidá-lo para o 

meu chá!



Deus ama o mundo. Ele ama a humanidade e não quer que 
ninguém pereça. Por isso, espera pacientemente e dá às 
pessoas a oportunidade de mudarem e se arrependerem. Sua 
paciência não contradiz Sua retidão ou Sua justiça. Por ser 
longânimo, pode suspender a pena por um tempo — mas isso 
não é necessariamente perdão para o impenitente. Porque Deus 
é justo, cedo ou tarde, o Seu julgamento virá.1
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1 Naum 1:3.
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Deus escolheu nos dar 
gratuitamente Seu favor e amor, 
apesar de não sermos dignos, 
não termos nenhum direito e não 
haver nada que possamos fazer 
para merecê-los. Este favor não 
merecido é conhecido como Sua 
graça. 

É uma doação que Ele 
faz, 

mesmo quando não 
se justifica, 

mesmo que não 
queiramos ou 
quando seria 
de esperar o 

oposto. 

Piedoso e benigno é o Senhor, tardio em irar-se, e de grande amor. (Salmo 145:8 ECA).

Pela Tua grande misericórdia não os destruíste nem desamparaste, pois és um Deus clemente e misericordioso. (Neemias 9:31 ECA). 
 

por natureza e 
em essência, 
benevolente.

Ele escolheu nos conceder o 
Seu amor porque é,



O exemplo supremo da graça de Deus é a salvação em Jesus. Ninguém 
pode merecer a salvação. Por causa das coisas erradas que fizemos 
e ainda faremos, merecemos ser punidos, mas, por causa do amor de 
Deus, por Jesus estar disposto a assumir a forma humana e a morrer 
pelos nossos pecados, Deus nos deu a dádiva da salvação. Somos 
salvos pela graça. Não é algo que podemos conquistar nem do qual 
podemos nos tornar dignos. A salvação nos é concedida pela graça de 
Deus, que nos ama e deu Seu filho para a redenção de todos.

Pois vocês são salvos pela 
graça, por meio da fé, e isto 
não vem de vocês, é dom de 
Deus. (Efésios 2:8 NVI).

Vemos, porém, Aquele que 
foi feito um pouco menor do 
que os anjos, Jesus, coroado 
de glória e de honra, por 
causa da paixão da morte, 
para que, pela graça de 
Deus, provasse a morte por 
todos. (Hebreus 2:9 ECA). 



Eu comi o bolo 
todo sozinha.

Preciso 
de ajuda

Estou
 tão

 triste

Deixe-Me ajuDar.

Pecado

que estão em angústia ou que 
têm necessidade, inclusive os 

não merecedores. 

A misericórdia de Deus pode ser 
entendida como o amor e a bondade 
de Deus para com os que vivem em 
tristeza, 

Como os seres humanos são 
pecaminosos e tem que arcar com 
as consequências do pecado, 

estamos numa condição 
pecaminosa e carecemos 
da ajuda de Deus. 

Deus tem piedade 
dos que precisam 
de ajuda. 

Tu, ó Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em amor para com 
todos os que Te invocam.[ (Salmo 86:5 ECA).

Saberás, portanto, 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 guardam os Seus 
mandamentos. (Deuteronômio 7:9 ECA)

O Senhor é bom para todos; tem compaixão de todas as Suas obras (Salmo 
145:9 ECA).

Amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai, sem nada esperardes. Então 
será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é 
benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, assim como 
o vosso Pai é misericordioso. (Lucas 6:35–36 ECA). 
 

Misericórdia

Ele é compassivo 
e oferece 
misericórdia, 

tanto aos que O amam como aos que não 
O amam.



O maior exemplo da misericórdia de Deus pela humanidade é a vinda de Jesus em 
carne humana para morrer pelos nossos pecados.

Por Deus ser justo, isso quer dizer que Ele tem que ser justo com todos e julgar e 
punir os que pecam. Sua misericórdia e paciência , junto com a Sua graça e amor, 
significam que Ele dá às pessoas tempo para se arrependerem. Deus, em Seu amor 
e misericórdia, criou um meio para nós, pecadores, sermos perdoados e remidos. 
Sua santidade e justiça, juntamente com Sua graça e misericórdia — partes da 
natureza e personalidade de Deus, parte da Sua essência— cooperam entre si no 
Seu divino amor para realizar o que é impossível ao homem: expiar nossos pecados, 
eliminar a separação entre nós e Deus imposta pelo pecado, para que possamos 
viver eternamente com Ele. (Ver Efésios 2:1–8 ECA.)
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