
SOBERANIA DE DEUS E AS DOENÇAS 

Salmo 146.2 

 

1. Mundo caído – Rm 8.19-22 

“A criação está sujeita à vaidade” (Rm 8.20). A queda cósmica que aqui 
deparamos encontra-se implícita na Bíblia de Gn 3 até Ap 22.3 (“nunca mais haverá 
maldição”). A criação que Deus declarou boa ficou sujeita à vaidade e frustração 
quando o pecado entrou no mundo por Adão.  

A palavrar “vaidade”, “futilidade” ou “inutilidade”, conforme preferem 
versões da Bíblia. É focalizada aqui a totalidade do “problema do mal”, ou seja, todo 
o sofrimento, toda a confusão aparente em que se encontra a natureza, toda a 
enfermidade, as catástrofes, a crueldade humana e o fenômeno da morte, tanto 
física como espiritual. Deus sujeitou a sua criação inteira a uma existência 
aparentemente “vã”, pois através disso, ele quis ilustrar o horror do pecado e da 
rebelião, ensinando a todos os seres inteligentes quão sábio é escolher o certo e 
não o errado e que a escolha do errado, do pecaminoso sempre trará resultados 
negativos, desastrosos, pois faz parte do reino das trevas.  

 

2. Os filhos de Deus estão sujeitos às doenças, às enfermidades 

A Bíblia em suas páginas inspiradas traz relatos de homens de Deus que 
ficaram doentes: o patriarca Jó (Jó 2.7), o rei Ezequias (Is 38.1), o apóstolo Paulo 
(Gl 4.13), Epafrodito, companheiro e amigo de Paulo (Fp 2.27), Timóteo, 
companheiro do apóstolo Paulo e pastor (1 Tm 5.23). 

Os filhos de Deus também enfrentam e passam pelo vale da dor, da sombra da 
morte, ainda têm um corpo corruptível, um corpo frágil que veio do pó e volta ao pó, 
como diz Paulo: o nosso corpo de humilhação (Fp 3.21). É sempre bom lembrarmos 
que a dor, a doença não nos afasta de Deus. Nada pode nos separar do amor de 
Deus (Rm 8.35,38-39). Mas Deus conhece cada um dos meus passos; se ele me 
puser à prova, verá que sairei puro como o ouro (Jó 23.10- NTLH).  

 

3. A oração e as doenças  

Podemos orar a Deus pedindo e crendo que, segundo a sua soberana vontade 
(1 Jo 5.14), ele nos dê saúde perfeita. A Bíblia nos ensina (Sl 103.3; 107.20; Jr 
17.14). Deus, na sua imensa graça e sabedoria sabe como nos curar, a nossa 
saúde vem dele (At 3.16; 9.34).  

Stanley Jones, teólogo, escritor e missionário na Índia por mais de 50 anos, 
tendo falecido em 1973 aos 89 anos, escreveu o seguinte: “Deus tem maneiras e 
modos diferentes de nos curar. Os médicos, os medicamentos, as dietas, o clima, 
as cirurgias são ferramentas de Deus para nos curar, mas toda cura é o grande 
milagre do Deus soberano, eterno, poderoso que nos criou e nos conhece muito 
bem. Podemos recorrer a ele, pedindo-lhe vida, cura, saúde integral”. 

 
(Estudo ministrado pelo Rev. Paulo Gérson Uliano, dia 21/07/2014, na Primeira 

Igreja Presbiteriana de Indaiatuba) 


