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2 Corintis 1:2-4 Us desitgem la gràcia i la pau de part de Déu, el nostre 
Pare, i de Jesucrist, el Senyor. 3 Beneït sigui el Déu i Pare de nostre 
Senyor Jesucrist, Pare entranyable i Déu de tot consol. 4 Ell ens 
conforta en totes les nostres adversitats, perquè nosaltres mateixos, 
gràcies al consol que rebem de Déu, sapiguem confortar els qui passen 
alguna pena.

Proverbis 15:13 L'home content fa bona cara, l'home afligit està abatut.
1 Reis 8:66 El dia vuitè, Salomó va acomiadar el poble. Ells van beneir el rei

i se'n tornaren a casa seva, contents i amb el cor ple de goig per tot el 
bé que el Senyor havia fet al seu servent David i a Israel, el seu poble.

1 Cròniques 16:10 Glorieu-vos del seu nom, que és sant, alegreu-vos de cor,
els qui cerqueu el Senyor. 

Proverbis 12:25 Una pena al cor deprimeix, una bona paraula porta alegria.
Proverbis 13:12 L'esperança que es retarda afligeix el cor, la que es 

compleix alimenta com l'arbre de la vida.
Isaïes 30:26 El dia que el Senyor embenarà les ferides del seu poble i el 

guarirà dels cops rebuts, la lluna brillarà com el sol, i el sol serà set 
vegades més brillant, com si concentrés en un sol dia la llum d'una 
setmana. 

Osees 13:8 Els ataco com una óssa a qui han robat la cria, els destrosso el 
pit que tanca el cor, els devoro com una lleona allà mateix. Els animals 
ferotges els destrossaran.

1 Samuel 1:8,10 Elcanà, el seu marit, li digué: --Anna, per què plores i no 
menges? Per què estàs tan trista? No valc per a tu més que deu fills? 10 
Ella, plena d'amarguesa i plorant desconsoladament, pregà al Senyor

Salms 24:16,17 Gira't i compadeix-te de mi, que em trobo sol i desvalgut. 
17 L'opressió del meu cor és gran: treu-me de la meva aflicció! 

Salms 33:19 El Senyor és a prop dels cors que sofreixen, salva els homes 
que se senten desfets.

Salms 37:9 Estic esgotat i desfet, crido i em planyo amb tota l'ànima.
Salms 54:5 Dintre meu sento el cor adolorit, s'apodera de mi un pànic de 

mort,
Salms 60:3,4 Des d'una terra llunyana t'invoco;
el meu cor defalleix. Porta'm dalt la roca inaccessible, 4 tu que ets el meu 



refugi, una torre enfront de l'enemic.
Salms 61:9 Vosaltres, poble seu, confieu sempre en ell, esplaieu davant 

d'ell el vostre cor: Déu és el nostre refugi. Pausa
Salms 72:26 El meu cos i el meu cor es desfaran, però Déu, la roca del meu 

cor, serà sempre la meva possessió.
Salms 76:3,4 Et cerco, Senyor, en dies de perill, i a les nits no em canso 

d'alçar les mans a tu, però la meva ànima no troba consol. 4 Quan 
recordo el que Déu havia fet, sospiro, em sento defallir sempre que hi 
penso; Pausa

Salms 85:11 Ensenya'm la teva ruta, Senyor, que m'encamini en la teva 
veritat; que el meu cor tot sencer veneri el teu nom. 

Salms 108:22 Perquè sóc pobre i desvalgut i el meu cor se sent ferit dintre 
meu.

Salms 111:7,8 Viu sense por de males noves, se sent ferm confiant en el 
Senyor, 8 té el cor incommovible, res no tem i a la fi veurà vençuts els 
enemics.

Salms 142:4 El meu esperit se sent rendit, està consternat el meu cor.
Salms 147:3 Ell guareix els cors desfets, els embena les ferides.
Proverbis 14:30 L'ànim serè dóna vida al cos, l'enveja és un corc dins els 

ossos.
Cohèlet Eclesiastès 1:13 vaig posar-me amb tota l'ànima a investigar amb 

l'ajut de la saviesa tot el que passa sota el cel: un mal ofici, val a dir-ho, 
que Déu ha imposat als humans!

Cohèlet Eclesiastès 2:10 Satisfeia tots els desigs dels meus ulls i no 
refusava cap alegria al meu cor, i aquest era el premi de tot el meu 
esforç: el meu cor n'estava content.

Cohèlet Eclesiastès 2:22,23 Perquè, de fet, què li queda a l'home de tots 
els treballs i de tot l'esforç amb què s'afanya sota el sol? 23 De dia no fa
més que sofrir i neguitejar-se pels seus afers, i ni de nit el seu cor no 
reposa. També tot això és en va.

Cohèlet Eclesiastès 11:10 Allunya del teu cor la tristesa, aparta del teu cos
el sofriment, perquè la joventut i la flor de la vida passaran aviat.

Isaïes 30:29 Mentrestant, vosaltres cantareu com en les vetlles de les 
grans festes; estareu contents com qui s'encamina, al so de la flauta, 
cap a la muntanya del Senyor, Roca d'Israel. 

Isaïes 57:15 Això us fa saber el qui és alt i excels, que resideix en un palau 
etern i té un nom sant: «Jo visc a les altures, en un lloc sant, però estic 
amb els qui se senten desfets i enfonsats: reanimaré els qui estan 



enfonsats, faré reviure els qui se senten desfets. 
Isaïes 65:14 els meus servents cridaran de goig amb l'alegria al fons del 

cor, i vosaltres cridareu de dolor, xisclareu destrossats.
Isaïes 66:13,14 Com una mare consola el seu fill, jo també us consolaré: a 

Jerusalem sereu consolats. 14 Quan ho veureu, el vostre cor bategarà 
de goig i reviuran com l'herba els vostres ossos. La mà del Senyor es 
farà conèixer als seus servents, però els seus enemics tastaran la seva 
indignació.»

Jeremies 15:16 Quan m'arribava la teva paraula, jo la devorava: ella ha 
estat el goig i l'alegria del meu cor. Jo porto el teu nom, Senyor, Déu de 
l'univers. 

Jeremies 24:7 Els obriré el cor perquè em coneguin: sabran que jo sóc el 
Senyor. Ells seran el meu poble i jo seré el seu Déu: es convertiran a mi 
de tot cor.

Joan 14:1 »Que els vostres cors s'asserenin. Creieu en Déu, creieu també 
en mi.

Joan 14:27 »Us deixo la pau, us dono la meva pau. Jo us dono la pau que el
món no dóna. Que els vostres cors s'asserenin i no temin.

Joan 16:6 encara que teniu el cor ple de tristesa perquè us he dit això.
Joan 16:22 També ara vosaltres esteu tristos, però el vostre cor s'alegrarà 

quan us tornaré a veure. I la vostra alegria, ningú no us la prendrà.
Fets Apòstols 2:46 Cada dia eren constants a assistir unànimement al culte

del temple. A casa, partien el pa i prenien junts el seu aliment amb joia i 
senzillesa de cor.

Romans 9:2 que sento una gran tristesa i un dolor constant al fons del cor.
2 Corintis 2:4 Us vaig escriure, doncs, afligit i amb l'angoixa al cor, enmig 

de moltes llàgrimes. Però no era per entristir-vos; volia que veiéssiu el 
gran amor que us tinc.

Efesis 5:19 Digueu tots junts salms, himnes i càntics de l'Esperit, cantant 
al Senyor i lloant-lo en el vostre cor.
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