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ALEGRIA É CURA 

Provérbios 17.22 

 
1. Leitura: Salmo 32.1 

2. Cântico: Tu és soberano 

IBSPLAY: https://youtu.be/dhp9v8Vc9Ec 

3. Confissão/Gratidão – Senhor, endireita meus caminhos para que me apresente 

de forma santa e justa em sua presença. Convença-me dos meus erros para que no 

fim, o teu nome seja engrandecido. Pai, obrigado por ter me tornado justo sem 

merecer, lhe agradeço pela bênção da salvação. Amém! 

4. Leia Provérbios 17.22 – Esse provérbio apresenta algumas verdades: (1) Coração 

é sinônimo de espírito (há um paralelismo de ideias); (2) Há uma relação integral entre 

o coração e o corpo/ossos (o que acontece em um, implica no outro); (3) O estado do 

nosso coração influencia na nossa saúde.  

Muitas concepções modernas interpretam o homem dividido em corpo, 

alma, mente e coração. Contudo, a perspectiva bíblica apresenta o ser criado 

por Deus como uma unidade. Neste provérbio por exemplo “o coração” está em 

paralelo com “o espírito”. O coração/espírito aqui é a fonte do pensamento, da 

vontade e da emoção humana.  

Diante dessa realidade, o que pensamos, o modo como agimos e aquilo 

que sentimos reflete na saúde de nosso corpo. Aqui mais uma vez percebemos 

uma relação entre coração/espírito e o corpo. Ou seja, o estado de nosso 

coração está intimamente ligado com a saúde do nosso corpo.  

Essa verdade acima faz sentido e é sustentada pelas Escrituras. Temos o 

exemplo de Davi que enquanto calou seus pecados, sentia forte aflição nos ossos 

(cf. Sl 32.3-5). Você percebe uma relação entre o estado do espírito de Davi 

(“enquanto calei meus pecados”), com o estado do seu corpo físico (“meus ossos 

doíam”).   

https://youtu.be/dhp9v8Vc9Ec
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A tradução da NVI é bem feliz ao dizer que: “o coração bem disposto é 

remédio eficiente”. A palavra remédio é bem apropriada! Significa que, apesar de as 

circunstâncias poderem ser difíceis para alguém, elas podem ser enfrentadas quando 

se tem uma visão adequada do que é verdadeiro e, em especial, confiança e 

esperança na atuação e nas palavras de Deus. A própria alegria da salvação é um 

remédio sem igual para ajudar o homem que sofre e impedir que ele seja abatido pelo 

peso da vida e dos revezes. Não se trata de autoajuda, mas de uma ajuda real que 

vem de um espírito encorajado pela fé no salvador e pela esperança da vida eterna. 

O contrário nos é dito. Sim a alegria cura, mas a tristeza adoece ou “o espírito 

oprimido resseca os ossos”. Paulo completa esta ideia dizendo: “Mas a tristeza 

segundo o mundo produz morte” (2Co 7.9b). 

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

a) Medite na seguinte sentença: “Nem toda doença é fruto do pecado, mas todo 

pecado adoece”.  

b) Considere confessar o pecado diante da realidade de perturbações no coração 

e no corpo.  

c) Existem maneiras práticas de alegrar o coração de um cristão: Lendo a Palavra, 

orando, frequentando o culto, nutrindo amizades bíblicas, aconselhando 

pastoralmente, servindo na igreja, etc (considere algumas destas).  
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ARÁBIA SAUDITA  
ORE PELA LISTA MUNDIAL DE PERSEGUIÇÃO 2022 

 

POPULAÇÃO: 35,3 milhões  

CRISTÃOS: 1,2 milhão  

RELIGIÃO: Islamismo, cristianismo, judaísmo, hinduísmo, budismo e siquismo  

GOVERNO: Monarquia absolutista  

LÍDER: Rei Salman bin Abdulaziz Al Saud  

 

• COMO É A PERSEGUIÇÃO AOS CRISTÃOS NO PAÍS?  

A maioria dos cristãos na Arábia Saudita são estrangeiros que vivem e trabalham 

temporariamente na região. Eles vêm de países de baixa e média renda, e há 

inúmeros relatos de imigrantes que sofrem abusos e são submetidos a más condições 

de trabalho e vida. A pandemia de COVID-19 tornou essa realidade mais nítida, pois 

os picos de infecções se concentravam em comunidades de migrantes, onde o 

saneamento e o distanciamento social eram mais difíceis.  

Os poucos cristãos ex-muçulmanos sauditas geralmente são forçados a viver a fé em 

segredo, pois correm o risco de sofrer violência e divórcio forçado. No entanto, houve 

alguns que foram ousados o suficiente para compartilhar a fé, mesmo que isso 

pudesse resultar na morte deles.  

 

• PEDIDO DE ORAÇÃO  

• Ore pelos cristãos secretos sauditas que precisam esconder a fé de amigos e 

familiares. Peça que Deus os ajude a saber que não estão sozinhos.  

 

 

SAIBA MAIS: https://portasabertas.org.br/lista-mundial-da-perseguicao/arabia-saudita 

 

11 

https://portasabertas.org.br/lista-mundial-da-perseguicao/arabia-saudita

