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2 Coríntios 1:2-4 Graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do 
Senhor Jesus Cristo. 3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus 
Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de todo o conforto, 4 que nos conforta 
em toda a nossa tribulação, para podermos confortar aqueles que se acham 
em qualquer tribulação, pelo conforto com que nós mesmos somos 
confortados por Deus.

Provérbios 15:13 O coração alegre torna contente o rosto, mas com a tristeza 
do coração abate-se o espírito.

1 Reis 8:66 Ao oitavo dia, despediu ele o povo, que abençoou ao rei e se foi 
para as suas tendas alegre e de coração contente por toda a bondade que 
Jeová manifestara a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo.

1 Crônicas 16:10 Gloriai-vos no seu santo nome; alegre-se o coração dos que 
buscam a Jeová.

Provérbios 12:25 A ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa 
palavra o alegra.

Provérbios 13:12 A esperança prolongada faz adoecer o coração, mas o desejo
cumprido é árvore de vida.

Isaías 30:26 Demais, a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol será 
sétupla como a luz de sete dias, no dia em que Jeová atar a ferida do seu 
povo e curar o golpe da sua chaga.

Oseias 13:8 como uma ursa roubada dos seus cachorros, lhes sairei ao 
encontro e lhes rasgarei os muros do coração; ali, os devorarei como um 
leão; as feras os despedaçarão.

1 Samuel 1:8,10 Perguntou-lhe Elcana, seu marido: Ana, por que choras? Por 
que não comes? E por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor 
do que dez filhos? 10 Ela, profundamente amargurada, orou a Jeová e 
chorou muito;

Salmos 25:16,17 Volta-te para mim e tem de mim piedade, pois estou 
desamparado e aflito. 17 As tribulações do meu coração multiplicaram-se; 
tira-me das minhas angústias.

Salmos 34:18 Perto está Jeová daqueles que têm o coração quebrantado e 
salva os que têm o espírito contrito.

Salmos 38:8 Estou entorpecido e muito pisado; dou rugidos por força do 
desassossego do meu coração.

Salmos 55:4 O meu coração confrange-se dentro de mim, e terrores de morte 
caem sobre mim.



Salmos 61:2,3 Desde a extremidade da terra, clamarei a ti, quando estiver 
desmaiado o meu coração. Leva-me para cima duma rocha que me é 
inacessível. 3 Pois tu tens sido um refúgio para mim, uma torre forte contra o
inimigo.

Salmos 62:8 Confiai nele, ó povo, em todo o tempo; derramai diante dele o 
vosso coração. Deus é para nós refúgio. (Selá)

Salmos 73:26 Desfalecem a minha carne e o meu coração; do meu coração, 
porém, Deus é a fortaleza e o meu quinhão, para sempre.

Salmos 77:2,3 No dia da minha angústia, busquei ao Senhor; de noite, a minha 
mão ficou estendida e não afrouxou; a minha alma recusou ser consolada. 3 
Lembro-me de Deus e fico em desassossego; ponho-me a cismar, e 
desfalece o meu espírito. (Selá)

Salmos 86:11 Ensina-me, Jeová, o teu caminho; andarei na tua verdade. 
Dispõe o meu coração para só temer o teu nome.

Salmos 109:22 Porque eu sou aflito e necessitado, e, dentro de mim, está ferido
o meu coração.

Salmos 112:7,8 Das más notícias não se arreceia; o seu coração é firme, 
confiando em Jeová. 8 O seu coração está estabelecido; ele não tem medo, 
até que veja cumprido o seu desejo nos seus adversários.

Salmos 143:4 Portanto, dentro de mim, esmorece o meu espírito, e em mim, 
está desolado o meu coração.

Salmos 147:3 Ele sara os quebrantados de coração e ata-lhes as feridas.
Provérbios 14:30 O ânimo tranquilo é a vida da carne, mas a inveja é a 

podridão dos ossos.
Eclesiastes 1:13 Apliquei o meu coração a inquirir e a investigar com sabedoria 

a respeito de tudo o que se faz debaixo do sol; duro trabalho que Deus deu 
aos filhos dos homens para nele se exercitarem.

Eclesiastes 2:10 De tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes privei; não 
neguei alegria alguma ao meu coração, pois o meu coração se pode alegrar 
de todo o meu trabalho; esta foi de todo o meu trabalho a minha porção.

Eclesiastes 2:22,23 Pois que alcança o homem com todo o seu trabalho e com 
a fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? 23 
Pois todos os seus dias são dores, e o seu trabalho, vexação; até de noite 
não descansa o seu coração. Também isso é vaidade.

Eclesiastes 11:10 Portanto, afasta do teu coração o desgosto e alonga da tua 
carne o mal, pois a mocidade e a flor dos anos são vaidade.

Isaías 30:29 O vosso cântico será como o da noite em que se guarda uma 
santa festividade; e a alegria do vosso coração, como a de quem se põe a 
caminho ao som da flauta para ir ao monte de Jeová, à Rocha de Israel.

Isaías 57:15 Pois assim diz o Alto e o Excelso, que habita a eternidade, de 



quem o nome é Santo: Habito no alto e santo lugar, também com aquele que
é contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e 
vivificar o coração dos contritos.

Isaías 65:14 os meus servos exultarão pela alegria de coração mas vós 
chorareis pela tristeza de coração, e uivareis pela vexação de espírito.

Isaías 66:13,14 Como quem recebe de sua mãe conforto, assim eu vos 
confortarei, e em Jerusalém sereis confortados. 14 Vós o vereis, e o vosso 
coração se regozijará, e os vossos ossos como a relva verde florescerão; 
conhecer-se-á a mão de Jeová a favor dos seus servos, e ele se indignará 
contra os seus inimigos.

Jeremias 15:16 Acharam-se as tuas palavras, e eu as comi; e as tuas palavras 
eram para mim o gozo e a alegria do meu coração. Pois sou chamado do teu
nome, Jeová, Deus dos Exércitos.

Jeremias 24:7 Dar-lhes-ei coração para que me conheçam, que eu sou Jeová; 
eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Pois se voltarão para mim de 
todo o seu coração.

João 14:1 Não se turbe o vosso coração; crede em Deus, crede também em 
mim.

João 14:27 A paz vos deixo, a minha paz vos dou; eu não vo-la dou como a dá 
o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie.

João 16:6 Antes, porque vos tenho falado essas coisas, encheu-se o vosso 
coração de tristeza. Contudo, eu vos digo a verdade:

João 16:22 Assim também vós estais agora em tristeza; mas eu vos tornarei a 
ver, e o vosso coração se encherá de gozo, e esse gozo ninguém vo-lo 
tirará.

Actos 2:46 Diariamente, perseverando unânimes no templo e partindo pão em 
casa, comiam com alegria e singeleza de coração,

Romanos 9:2 que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração.
2 Coríntios 2:4 Pois, em muita tribulação e angústia de coração, vos escrevi 

com muitas lágrimas, não para que fôsseis entristecidos, mas para que 
conhecêsseis o amor que mais abundantemente tenho para convosco.

Efésios 5:19 falando uns aos outros em salmos, e hinos, e cânticos espirituais, 
cantando e louvando ao Senhor em vosso coração,
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