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CHORE COM OS QUE CHORAM 

Provérbios 25.20 

 

1. Leitura inicial: Salmo 108.1 

2. Cântico: Reina em mim 

IBSPLAY: https://youtu.be/_ypHYwIIvbc 

3. Oração pelo Brasil – Hoje, 07 de setembro, Dia da Independência do Brasil. 

Santo Deus, cative os teus olhos para a nossa amada pátria. Sabemos que o 

Senhor é Deus sobre todas as nações, inclusive sobre a nossa. Certos disso, 

querido Senhor, te pedimos que nos livre do mal e do homem mal, da corrupção 

política, das ideologias perversas e de todo engano travestido de avanço. Nos 

ajude, ó Senhor, a sermos um país livre para te louvar, nos permita livremente 

propagarmos Tua Palavra, nos mova a verdadeiramente anunciar Tuas 

grandezas, abençoe, ó Senhor, esse nosso Brasil. Que a Tua graça esteja sobre 

nós, que Teu amor seja abundante, que o Teu consolo seja com teus eleitos que 

habitam essa nação. Confiamos em Ti, oramos em no Teu Santo nome. Amém. 

4. Leia Provérbios 25.20 – Esse provérbio aponta que os sábios sabem se 

portar diante da tristeza. Os sábios não são inescrepulosos, mas sensíveis 

diante da dor alheia.  

A vida é permeada de fases, sem dúvidas enfretaremos disabores ou 

estaremos diante de pessoas que estão enfrentado um cenário ruim. 

Podemos ser alvos de um coração aflito ou encontrar, próximo a nós, 

pessoas com o coração aflito. Face a essa realidade podemos ser 

inconsequentes diante dos nossos próprios sentimentos – de fato há pessoas 

que estão sorrindo do seu modo de encarar a vida quando deveriam chorar. 

Contudo, é mais comum que sejamos negligentes com o sentimento dos 

outros – diminuindo e subestimando.  

A preposição presente nesse texto proverbial é bem traduzida na NAA, 

pois a verdade sapiencial é melhor se entendida como cantar “para” o 

coração entristecido, ou seja, para alguém que encotra-se aflito.  

https://youtu.be/_ypHYwIIvbc
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A cena destacada nesse verso parece descrever alguém que 

encontra-se com o coração pesado por algum evento que o entristeceu e 

diante dessa tristeza há um tolo cantando músicas festivas, agindo, portanto, 

de forma insível e indelicada. Dada as devidas proporções, é como 

simplesmente dizer “não chore” para alguém que está passando pela terrível 

dor do luto. 

A fim de trazer clareza, o autor, portanto, faz uso de uma simile (uma 

comparação de caracteristicas). Isso fica claro, pois o sábio destaca que 

aqueles que demonstram alegria perto da pessoa triste é como um tolo que 

toma a inadequada atitude de “tirar a própria roupa num dia de frio, ou 

derramar vinagre numa ferida”. Perceba como essas duas atitudes, citadas 

anteriormente, não são prudentes.  Bom, assim é aquele que festeja diante 

da dor do seu semelhante. Os dois casos, tanto da roupa quanto da ferida, 

tratam de respostas ou posturas inadequadas dadas as circunstâncias. 

Portanto, na mesma categoria, encontra-se rir e cantarolar diante da tristeza, 

da preocupação e do pesar.  

Diante disso, vale ressaltar que esforçar-se para servir de consolo ao 

próximo é aconselhável.  Temos o exemplo bíblico de Saul que quando 

atormentado se acalmava com as composições de Davi (1 Sm 19.9). Contudo, 

a grande ideia apontada por Salomão é a da insensibildiade face o sofrimento 

das pessoas. Nesse mesmo sentido, as Escrituras nos ensinam que há tempo 

para tudo e o sábio, portanto, é aquele que tem a capacidade de avaliar qual 

postura deve adotar em cada situação. Não é atoa que  Salomão diz haver 

tempo para tudo (cf. Ec 3.4). Assim, tenhamos a sensibilidade do Espírito, 

aquela mesma que foi recomenda por Paulo, de se alegrar com os que se 

alegram e de chorar com os que choram (cf. Rm 12.15).  

 

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

a) Como você enxergar o sofrimento alheio? Com frieza ou com simpatia?   

Cultive o exercício de colocar seu coração na dor do seu próximo e estender a 

graça do consolo.  
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b) Encare o tempo de chorar como uma oportunidade de crescer no Evangelho 

e cumprir com a Palavra que pede para “chorar com os que choram”. 

c) Apresente o caráter intercessor de Cristo na medida que você se compadece 

dos que sofrem (cf. Hebreus 4.15,16). 

 
6. 60 dias orando em prol da Igreja Perseguida no Oriente Médio 

 

CONTINUE ORANDO PELO IRAQUE 

DIA 4 

Noeh, agora com 17 anos, está de volta com a família à vila de Karamles. 

Assim como muitos outros cristãos que voltaram, mas não conseguiram opor-

tunidades de trabalho, Noeh começou a atuar no pastoreio de ovelhas. Lembre-

se de Noeh e da família em oração. Ainda há muitos jovens na Planície de 

Nínive desempregados e enfrentando dificuldades para encontrar emprego.  

Faltam iniciativas do governo para ajudar esses jovens por meio de ofertas 

de emprego e desenvolvimento de projetos para a Planície de Nínive. Esse fator 

aliado ao desalojamento dos cristãos e ao instável cenário de segurança 

impactam fortemente o futuro da juventude. 

Acompanhe: https://missao.portasabertas.org.br/esperanca 

 

https://missao.portasabertas.org.br/esperanca

