
O Senhor, 
nosso socorro 
bem presente, 

já levou sobre si 
todas as nossas 
enfermidades.
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A FAMÍLIA E O DESAFIO DA ENFERMIDADE

“Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta 
Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfer-
midades, e levou as nossas doenças.” (Mt 8.17)

Quando a Palavra de Deus diz que Ele tomou 
sobre si as nossas enfer-

midades, isso é uma verdade 
inquestionável. Não é uma 
fi gura de linguagem, é uma 
afi rmação.

Nenhuma pessoa está livre 
de ser acometida por uma 
doença. Isso faz parte do 
ciclo natural da vida. Quase 
sempre não estamos pre-
parados para enfrentá-la. 
Alguns enfrentam enfermi-
dades mais longas, outras 
mais passageiras. Mas em 
todas as circunstâncias o 
abatimento é natural. Esse 
abatimento não pode ser contínuo mesmo nos 
casos de enfermidades mais graves ou longas, 
pois além dos cuidados médicos que não podem 

ser recusados, temos em quem buscar sabedoria 
e amparo nessas horas. 

Ao buscarmos os cuidados médicos necessários 
também buscamos a orientação e o amparo do 

médico dos médicos. O Se-
nhor, nosso socorro bem 
presente, já levou sobre si 
todas as nossas enfermida-
des. Temos a plena certeza 
de que jamais seremos aban-
donados ou esquecidos, e 
que nenhuma enfermidade 
nos afetará para sempre, 
pois o Senhor nos garante a 
paz eterna.

Nesses momentos de dor 
podemos em oração entrar 
na presença do Senhor e 
colocar diante dele nossos 
pedidos e também nossa 

gratidão, pois Ele, que tudo conhece, sempre nos 
responde em sua imensa misericórdia. Por tudo 
isso podemos dizer: graças te damos, ó Pai.

Oremos
1. Em gratidão a Deus porque Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades.
2. Por preparação vinda do alto para enfrentarmos os males que nos sobrevêm.
3. Por cura, alívio e conforto aos que estão doentes, segundo a vontade soberana de Deus.
4. Pelo amparo de Deus e da igreja às famílias que sofrem enfermidades.
5. Pelos profi ssionais e sistemas de saúde e por avanços na medicina.




