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CORAÇÃO ALEGRE 

Provérbios 15.13 

 
1. Leitura: Salmo 19. 14 

2. Cântico: Salmo 19  

IBSPLAY: https://youtu.be/P5gbLEO1OmU 

3. Confissão/Gratidão – Exaltem ao Senhor em oração por suas maravilhas, 

confessem os pecados perante Deus e agradeçam por sua graciosa salvação.  

4. Leia Provérbios 15.13 – O coração alegre deixa o rosto mais bonito. Um rosto 

alegre mostra o contentamento do coração. Provérbios está nos dizendo que 

conseguimos perceber se uma pessoa está com o coração cheio de alegria por 

causa de sua bela aparência externa. Essa é uma verdade percebida facilmente 

na prática. Se você chega em casa e alguém aparece com um largo sorriso, 

rapidamente você percebe que a pessoa está alegre, pode ter conseguido uma 

coisa boa, pode ter recebido uma ótima notícia, ou pode ter ganhado um 

presente, mas uma coisa é evidente: ele está feliz. 

De forma semelhante, mas no sentido contrário, a tristeza, a angústia, a 

aflição e dor do coração também transforma a aparência exterior. Um rosto triste 

revela um espírito abatido em seu íntimo. 

Mas será que há espaço para abatimento e tristeza constante na vida do 

crente? Como humanos, podemos passar por momentos que nos tragam tristeza 

e angústia. Nesses momentos podemos chorar e derramar nossas dores diante 

do nosso amado Senhor, mas não podemos nos entregar a esses momentos e 

deixar que marquem nossa vida e nosso rosto, pois as lutas vêm, mas não nos 

derrotará (“Em tudo somos atribulados, porém não angustiados; ficamos 

perplexos, porém não desanimados; somos perseguidos, porém não 

abandonados; somos derrubados, porém não destruídos” 2 Coríntios 4:8,9). 

Devemos, mesmo em meio às dificuldades, nos alegrar sempre no Senhor 

(Filipenses 4.4 e 1 Tessalonicenses 5.16). Quando Paulo disse que aprendeu a 

https://youtu.be/P5gbLEO1OmU
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viver contente em qualquer situação (Filipenses 4.11), estava se referindo 

inclusive aos momentos em que sofreu bastante. 

Quanto a sofrimento, Isaías nos diz sobre Jesus que ele “era desprezado 

e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é 

padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e 

dele não fizemos caso” (Isaías 53:3). Precisamos lembrar sempre que Jesus 

encarnou, sofreu todas as tentações, perseguições, dores e angústias, tendo 

sido vitorioso sobre a morte, ressuscitou e intercede por nós: “Porque não temos 

sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas; antes, foi 

ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado” Hebreus 

4.15. Essa verdade deve nos animar em meio às dores, sofrimentos e momentos 

de tristeza, nos incentivando a apresentar nossas angústias e problemas a nosso 

bondoso e fiel Pai Celeste. 

Que sejamos pessoas que mostrem em nosso rosto a alegria que temos 

em Cristo Jesus o nosso Senhor. 

5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

a) Tem visto alguém triste? Procure levar boas palavras para animar-

lhe o coração (Provérbios 12.25). 

b) Algum problema ou dor tem te deixado triste? Derrame diante de 

Deus suas necessidades, renove a confiança de que Deus cuida de 

você e retome a alegria da salvação (Salmo 51.12). 

c) Que a alegria seja a marca da sua vida, porque é fundamentada no 

Senhor 

Ore por missões – INDONÉSIA 

Peça pela sabedoria e conhecimento de Deus sobre os jovens que 

participarão do curso Permanecendo Firme Através da Tempestade na 

Indonésia. Que eles recebam a verdade de Deus em suas mentes e corações. 


