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ANSIEDADE...MAL DESTE SÉCULO. 
 

SENTINDO!
 
Ansiedade – Algo tão comum nos dias de hoje! 

Segundo o dicionário Ansiedade é: “ Estreitar, é oprimir, é apertar a nossa garganta nos 
sufocando. Sensação de que tudo pode dar errado, da necessidade de estar no controle de toda 
e qualquer situação, de estar constantemente se preparando para receber uma notícia ruim. De 
sentir que tudo é uma ameaça, e que precisa se proteger o tempo todo dos ataques (mesmo que 
eles sejam irreais). 

Isso é sufocante. Isso é Ansiedade. 

 

APRENDENDO!
!
E o que a bíblia tem para nos oferecer como lição? E o que eu posso aprender com as 
escrituras? 
 
Filipenses 4.4-9 - Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: Alegrem-se! Seja a 
amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa 
alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a 
Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de 
vocês em Cristo Jesus. 
Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o 
que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou 
digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, 
receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. 
 

1. Quem dirige as minhas ações? 
Paulo suplicou que permanecemos FIRMES e CONTANTES, que vivêssemos em 
harmonia e demonstrasse autocontrole e confiança em Cristo Jesus. 
1 Coríntios 15.58 - Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os 
abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o 
trabalho de vocês não será inútil. 
 

2. Precisamos cuidar das nossas atitudes? 
Devemos  substituir estas Kriptonitas (Ansiedade e Preocupação),  por orações, suplicas 
a Deus. Que a nossa mente fosse ocupada com coisas positivas. 
Que devemos falar o que for útil e para edificação. Efésios 4.29 -  Nenhuma palavra torpe 
saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a 
necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. 
As nossas atitudes devem eliminar as Kriptonitas. 

REFLETINDO!
 
Com isso o que eu reflito? 
 
Romanos 12.1-2 - Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em 
sacrifício vivo, santo e agradável a Deus; este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao 
padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam 
capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 
 
Deus espera de nós em nossos comportamentos: 
Doutrina e Deveres ou seja Papéis e Responsabilidades 
 

1. Quais são? Eles são claros para mim? São evidentes em meu estilo de vida? 
 
Paulo nos ensina e nos faz refletir que eu e você devemos nos render a Cristo de 4 formas: 
 

1. APRESENTAÇÃO – Nós devemos apresentar nosso corpo como sacrifício a Deus. (vs.1). 
2. SEPARAÇÃO – Nós devemos evitarmos a nos conformarmos com o caminho e padrão 

deste mundo. (vc.2). 
3. TRANSFORMAÇÃO – Nós devemos renovar a nossa mente e depois modificar o nosso 

estilo de vida. (vs.2). 
4. DEMONSTRACÃO – Nós devemos dar provas de que nós pertencemos a Deus, fazendo a 

sua vontade que é boa perfeita e agradável. (vs.2). 
 
Paulo nos argumenta que esses 4 caminhos são respostas lógicas para combater as Kriptonitas 
da Ansiedade e com isso levará refletir a experimentar a Deus. 
 

APLICANDO!
!
Como eu aplico na minha vida tudo que eu aprendi hoje? 
!
Crie novos Hábitos.  
 
7 – HÁBITOS: 
 

1. SEJA PROATIVO – Se envolva com a sua casa no Reino de Deus, na sua Comunidade e 
na célula. Entenda que você tem responsabilidade pessoal e não aceite que a vida é assim 
mesmo e não há o que pode ser feito. Quero lhe dar um boa notícia em Cristo Jesus tudo 
pode mudar. Tudo pode ser transformado, quando decidimos entregar a nossa vida a 
Jesus. 

2. VISÃO PESSOAL –  Entenda os propósitos de Deus e seus planos futuros, lance fora todo 
medo, ansiedade e medo. Jeremias 29.11-14 – Porque sou eu que conheço os planos que 
tenho para vocês’, diz o Senhor, ‘planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, 
planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, 
e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o 
coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês’, declara o Senhor, ‘e os trarei de volta 
do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os 
dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei’, diz o Senhor.  



3. GERENCIE SEU TEMPO – Identifique quais são as coisas urgentes que roubam suas 
forças e as elimines. Elimine as Kriptonitas da Ansiedade. Dedique-se o seu TEMPO  ao 
que é MAIS IMPORTANTE. 
Primeiro o mais importente: 

! DEUS 
! CONJUGÊ 
! FILHOS 
! TRABALHO 
! MINISTÉRIO 

Se ocupe na sua missão, papéis, valores e objetivos. 
 

4. BENEFÍCIO MÚTUO – Olhe para o coletivo e não para o individual. Melhor é dar do que 
receber. Atos 4.32-33 – Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. 
Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam 
tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da 
ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Quando eu 
testemunho do que Jesus fez e minha vida não tenho tempo para ansiedade fazer parte da 
minha vida. 

5. PROCURE A COMUNICAÇÃO EMPÁTICA – Intenção – Escute, ouça para compreender 
+ Habilidade – Refletir os sentimentos e palavras. 

6. COOPERAÇÃO CRIATIVA – Crie uma sinergia. Valorize as diferenças, mude suas 
atitudes, enxergue as coisas no Prisma de DEUS. 

7. AFINE SEUS INSTRUMENTOS – Renove sua mente e coração com Jesus. 
!

ORAÇÃO!
 
 
DEUS É ESPECIALISTA EM DAR A NÓS UM NOVO RECOMEÇO ASSIM COMO ELE FEZ DE ASSASSINO 
MOISES UM GRANDE LÍDER E ASSIM TAMBÉM COMO FEZ DE GIDEÃO UM COVARDE EM UM GRANDE 
CORAJOSO HERÓI. 
 
 

Pr.Nestor de Morais Junior  
TEMA: Ansiedade o mal deste século            
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