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DIVULGUE BOAS NOTÍCIAS 

Provérbios 25.25 

 

1. Leitura inicial: Salmo 115.1 

2. Cântico: Ele é exaltado 

IBSPLAY: https://youtu.be/sZ68OWYpqlA 

3. Confissão/Gratidão – Em oração eu posso colocar todas as minhas 

preocupações em Tuas mãos, estar inteiramente à Tua disposição, não tendo 

nenhuma vontade ou interesse próprio. 

4. Leia Provérbios 25.25 – Este provérbio atenta para a importância de levar 

boas notícias. Vivemos no século da comunicação virtual. As novas tecnologias 

encurtam distâncias e diminuem espaços. Falamos com o mundo inteiro vendo 

imagens reais, em tempo real. Não obstante esses prodígios da comunicação, 

quando estamos longe de casa, sentimos profunda necessidade de ter notícias 

da família, dos amigos e da nação. Como é bom e agradável receber boas novas 

de nossos familiares e amigos!  Como isso alivia a dor da saudade e refrigera 

nossa alma!  

Entretanto, as vezes, ficamos impacientes esperando notícias de algum 

lugar ou de alguém. Mas devemos controlar essa ansiedade, pois, se forem más 

notícias, chegarão rapidamente, mas, se forem boas, trarão em suas asas brisas 

restauradoras. Essas boas-novas são tão revigorantes como água fria para 

alguém que tem sede.  

O próprio Salomão vivenciou essa experiência. Ele sabia quão agradável 

era ouvir sobre o sucesso de suas organizações e de seus empreendimentos 

fora de seu país. A melhor notícia que podemos ouvir, porém, vem do alto. O céu 

é nossa pátria. Somos cidadãos dos céus. Como é revigorante ouvir boas-novas 

dali! 

Por exemplo, quando o evangelho é pregado com fidelidade, ouvimos 

acerca de como Deus nos amou, de como Cristo se entregou por nós, de como 

https://youtu.be/sZ68OWYpqlA
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o Espírito Santo trabalha em nós e de quão linda e gloriosa será nossa morada 

eterna! Essa boa notícia conforta a alma e gera refrigério.  

Portanto, seja um propagador de boas notícias e se alegre nisso, seja 

aquele que leva a boa notícia de terras distantes e derrame água fresca nas 

gargantas sedentas. As pessoas se preocupam conosco e querem nossa 

presença e atenção. Basta ver como Jacó se reanimou quando ouviu notícias de 

José vindas do Egito (Gn 45.27) e como Paulo que se sentiu consolado ao saber, 

por meio de Timóteo, das novas acerca da igreja de Tessalônica (1Ts 3.5-8). 

Assim, nós temos o dever de prover as pessoas queridas de companhia, atenção 

e amor da nossa parte. Esse é um investimento muito mais importante e 

proveitoso que o próprio dinheiro. 

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

a) Seja um contagiador de boas notícias; 

b) Observe como Timóteo foi um agente de boas notícias para o apostolo Paulo 

(1 Ts 3.5-8); 

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

 

CONTINUE ORANDO PELO IRAQUE 

DIA 8 

Em 2014, quando o autoproclamado Estado Islâmico invadiu Mossul e a 

Planície de Nínive, milhares de cristãos abandonaram suas casas. Muitos não 

conseguiram escapar, sendo vitimados pelos extremistas. Desde a libertação, 

alguns ainda estão desaparecidos; outros retornaram às famílias com muitos 

problemas mentais e físicos, o que deixa o sofrimento ainda maior.  

Continue orando por esses sobreviventes cristãos e pelos 

desaparecidos, cujas famílias ainda aguardam o regresso.  

 

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

 

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

