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PALAVRA DE ÂNIMO 

Provérbios 12.25 

 
1. Leitura: Salmo 67. 1-7  

2. Cântico: É de coração 

IBSPLAY: https://youtu.be/fkqd9L_Wh4E 

3. Confissão/Gratidão – Agradeça a Deus por sua misericórdia e infinito amor 

que nos proporcionou tamanho livramento do inferno ao enviar seu Filho para a 

nossa salvação. 

4. Leia Provérbios 12.25 – A ansiedade é um problema latente nos dias atuais.  

Algo alimentado pela própria forma que vivemos e pelo sistema deste 

mundo que nutre constantemente este mal no homem. A ansiedade é 

praticamente um estilo de vida, imposto pela sociedade moderna e que está 

arraigado no coração do homem. Você se considera alguém ansioso? Você se 

perde em seus pensamentos, se preocupa em excesso com questões que não 

estão sobre o seu alcance e controle a ponto de abater e afligir a sua alma? 

Talvez você já tenha experimentado isso e pode estar até lidando com esta 

questão neste momento. Olhando a partir das escrituras, a ansiedade é um 

pecado que precisa ser combatido e os principais textos que tratam este assunto, 

estão em Mateus 6:25-34 e Filipenses 4:6-9, os quais quero encorajá-lo(a) a ler 

com todo cuidado e atenção.  

Nestes textos é possível observar que tanto Jesus quanto o apostolo 

Paulo afirmam para lutarmos contra a ansiedade. Vemos que a ansiedade não 

nos leva a lugar nenhum (não aumenta o tempo de nossa vida), além de 

demonstrar falta de fé. Andar ansioso não é uma característica do crente que 

confia plenamente em Deus e vemos também que ela tira o nosso foco do reino. 

Mas também vemos nestes textos maravilhosos que podemos vencer este mal 

ao observar o cuidado constante de Deus, nos relacionando com ele em 

constante oração, buscando uma vida de gratidão e contentamento, ocupando 

nossas mentes com as coisas do alto (o que é verdadeiro, respeitável, justo, 

https://youtu.be/fkqd9L_Wh4E
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puro, amável, de boa fama), praticando a palavra (o que de mim ouvistes, isso 

praticai...) para que Deus, em sua maravilhosa graça, nos encha de Sua perfeita 

paz, que excede a compreensão humana e guarda nossos corações e mentes 

em Cristo Jesus. Quanto ao texto de hoje, vemos que a ansiedade ou 

preocupação nos causa tristeza.  

A ansiedade é tão ruim que tira nossa paz, faz com que paremos de 

confiar e depender de Deus, nos afastando dEle. Talvez você não esteja 

passando por isso neste momento, mas conhece alguém que esteja, e desta 

forma, saber o que é ansiedade e como lidar com ela de forma bíblia será muito 

importante, pois você terá condições de abençoar e trazer uma palavra, boa, 

sábia, que visa a edificação, que aproxima de Deus, que faz enxergar nossas 

limitações e nos coloca diante da grandeza de Deus. Tal palavra para aquele 

que está abatido é fonte de restauração da alegria e dependência total do 

Senhor. O texto de hoje nos leva a pensar nestes dois aspectos, precisamos 

saber lidar com a ansiedade de forma bíblica para aplicar em nossa própria vida 

e também para poder abençoar aqueles que ainda estão aprendendo. 

 

5. Aplicação:  

• Saiba lidar com a ansiedade de forma bíblica. A ansiedade também é 

uma forma de confiarmos mais em nós mesmos, do que em Deus e isso 

não é bom. Leia os textos mencionados na devocional de hoje e procure 

observar como devemos lidar com a ansiedade de modo a agradar a 

Deus.  

• Suas palavras trazem alegria aqueles que estão com o coração 

abatido? Saber lidar com a ansiedade de forma bíblica nos ajudar a 

entender e lidar com aqueles que ainda não aprenderam a fazer isso. 

Haja com empatia e busque a restauração daqueles que estão passando 

por dificuldades. Busque a sabedoria e a verdade das escrituras para 

nortear as suas palavras e faça isso com amor, compaixão e 

misericórdia. Se coloque ao lado, caminhe junto, seja um suporte aos 

fracos. Certamente você será um instrumento nas mãos de Deus para 

restaurar alegria de muitos corações abatidos. 
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6. Intercessão: Ore por missões – ÍNDIA 

Apresente em oração a situação da COVID-19 na Índia. O número de 

infecções tem aumentado a cada dia no país, batendo recordes de novos casos 

e mortes. Clame pela população e pelas famílias que perderam entes queridos. 

 

30 DIAS DE ORAÇÃO PELOS CRISTÃOS PRESOS 

13º Dia – CHINA 

A perseguição aos cristãos tem aumentado na China. As autoridades 

comunistas monitoram cada vez mais aqueles que professam a fé em Jesus. 

Novas restrições na internet, nas mídias sociais e nas organizações não 

governamentais estão sendo aplicadas, limitando a liberdade religiosa no país. 

E não é apenas a introdução de novas leis que afeta a atividade cristã, é também 

a implementação mais rigorosa de leis já existentes, como a proibição da venda 

on-line de Bíblias. Segundo a Lista Mundial da Perseguição 2021, a China é o 

país recordista em detenção de cristãos, com ao menos mil pessoas presas por 

causa de Jesus no período entre 1 de outubro de 2019 e 30 de setembro de 

2020. Há relatos de que cidadãos estão sendo recompensados financeiramente 

por divulgar informações sobre cristãos e outras minorias às autoridades. Isso 

reflete a determinação do Partido Comunista em exercer controle sobre todas as 

áreas da vida. 

ORE pelos cristãos presos na China, para que sejam guardados por Deus 

e aproveitem todas as oportunidades para pregar o evangelho, mesmo dentro 

das cadeias. 


