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Introdução 



Como foi a Semana? 

Murmurou? 

Teve Medo? 

Ficou Ansioso??? 

 

 

 



Você é Ansioso? 

“Há pessoas que só se 
sentem uteis ou felizes 

quando estão 
preocupadas, ansiosas!” 



Definição 



“A Emoção oficial da nossa 
época”. 
 

“O Fenômeno mais 
penetrante de nossa época”. 

 

Definição 



Gary Collins: “é uma 
sensação interna de 

apreensão, insegurança, 
preocupação, inquietação e 

ou temor que é 
acompanhado de elevada 

excitação física.” 

Definição 



É como uma cadeira de 
balanço... V. Havner 
 

É o juros antecipados... 
 

É o inimigo publico número 
...J.Haggai 

 
 

Definição 



Ameaças 

Conflitos 

Medo 

Necessidades 

Fisiologia 

Definição, origens 



John Piper diz : “...que a 
raiz da ansiedade é a 
falta de confiança em 

tudo que Deus promete 
ser para nós em Cristo”. 

Definição, origem 



Exemplo 



Lc 10. 38 Indo eles de caminho, 
entrou Jesus num povoado. E 

certa mulher, chamada Marta, 
hospedou-o na sua casa. 39 Tinha 
ela uma irmã, chamada Maria, e 
esta quedava-se assentada aos 

pés do Senhor a ouvir-lhe os 
ensinamentos.  

 



40 Marta agitava-se de um lado 
para outro, ocupada em muitos 
serviços. Então, se aproximou de 

Jesus e disse: Senhor, não te 
importas de que minha irmã 
tenha deixado que eu fique a 

servir sozinha? Ordena-lhe, pois, 
que venha ajudar-me.  



41 Respondeu-lhe o Senhor: 
Marta! Marta! Andas inquieta e 

te preocupas com muitas 
coisas. 42 Entretanto, pouco é 
necessário ou mesmo uma só 
coisa; Maria, pois, escolheu a 
boa parte, e esta não lhe será 

tirada. 



É Pecado... 



Ficar ansioso reflete 
nossa falta de 

confiança na provisão 
de Deus por meio de 

Jesus Cristo 

Ansiedade é Pecado 



Por isso... 



Mateus 6.25 

Por isso, vos digo:  

Portanto eu lhes digo: 
 

O que????? 
 



Preparativos 



1º Onde Entesourar? 
Mt 6.19 -21 

 
O que não diz? 

 Contra Poupar - Pv 6. 6-11 

 Contra Desfrutar -1Tm6.17 



1º Onde Entesourar? 
Mt 6.19 -21 

 
O que diz? 

 Desenvolver o Caráter... 

 Aumentar fé, amor, 
esperança – 1Co13.13 



1º Onde Entesourar? 
Mt 6.19 -21 

 O que diz? 

 Conhecer mais a Jesus... 

 Usar recursos para obra... 

 Apresentar a Jesus... 



Hb 11. 24 Pela fé Moisés, já adulto, 
recusou ser chamado filho da filha do 

faraó, 25preferindo ser maltratado como 
o povo de Deus a desfrutar os prazeres 
do pecado durante algum tempo. 26Por 
amor de Cristo, considerou sua desonra 
um riqueza maior do que os tesouros do 

Egito, porque contemplava sua 
recompensa. Pela fé...porque via aquele 

que é invisível. 



1º Onde Entesourar? 
 
 

 “...estou armando 
minha tenda, a cada dia 

que passa, um pouco mais 
perto do meu lar 

celestial”. M.Lloyd Jones 



Preparativos 



2º Para onde Olhar? 
Mt 6.22-23 

 
Salmo 119: 


10De todo o coração te busquei; 
 


18Desvenda os meus olhos, para 
que eu contemple as... 

 



2º Para onde Olhar? 
Mt 6.22-23 

 Mt 14.30Reparando, porém, na força 
do vento, teve medo; e, começando a 
submergir, gritou: Salva-me, Senhor! 

31 E, prontamente, Jesus, estendendo a 
mão, tomou-o e lhe disse: Homem de 

pequena fé, por que duvidaste? 

 
 



Preparativos 



3º A Quem Servir? 
 
 

Mt 6. 24 Ninguém pode servir a 
dois senhores; porque ou há de 
aborrecer-se de um e amar ao 
outro, ou se devotará a um e 

desprezará ao outro. Não 
podeis servir a Deus e às 

riquezas.  



3º A Quem Servir? 
Mt 6.24 

 
 Gn 15. 7Disse-lhe ainda: Eu sou o 

Senhor,... 
 

 Ap 1. 8Eu sou o Alfa e Ômega, diz 
o Senhor Deus, aquele que é, que 
era e que há de vir, o Todo-
Poderoso. 



3º A Quem Servir? 
Mt 6.24 

 Is 42.8Eu sou o SENHOR, este é 
o meu nome; a minha glória, 
pois, não a darei a outrem, 

nem a minha honra, às 
imagens de escultura.  



Por isso... 



Por isso...Mt 6.24 -34 
25Por isso, vos digo: não 

andeis ansiosos pela vossa 
vida, quanto ao que haveis 

de comer ou beber; nem pelo 
vosso corpo, quanto ao que 

haveis de vestir? 



Por isso...Mt 6.24 -34 
V25 Por isso não andeis 
ansiosos... 

V28 E por que andais ansiosos... 

V31 Portanto, não vos inquieteis 

V34 Portanto, não vos inquieteis 



Stanley Gale: “A preocupação é uma 
tentativa de destituir o único Deus que 
no seu senhorio nos cria e redime. Em 

vez de confiar em Deus, submetendo-se 
e rendendo-se à Sua vontade boa e 

agradável, aquele que vive preocupado 
revolta-se e reivindica seus direitos de 

autonomia e independência com relação 
ao Deus em Que nele vive, move-se e 

existe.” 



Conclusão 



Lançar sobre Deus 

1Pd 5. 7lançando 
sobre ele toda a vossa 
ansiedade, porque ele 
tem cuidado de vós.  



Lançar sobre Deus 
2Sm 22. 2E disse: O SENHOR é a 

minha rocha, a minha 
cidadela, o meu libertador;3 o 
meu Deus, o meu rochedo em 
que me refugio; o meu escudo, 

a força da minha salvação, 



Lançar sobre Deus 
Sl 18. 2O SENHOR é minha Rocha... 

Sl 31. 2...sê minha rocha de... 

Sl 42. 1Como a corsa... 

Sl 62. 2Somente ele é a Rocha.. 

 



Lançar sobre Deus 
Sl 55. 22Entrega suas 

preocupações ao Senhor, e 
ele o susterá; jamais 

permitirá que o justo venha 
a cair. 



Pedir e Orar 
Fl 4. 6Não andeis ansiosos de 

coisa alguma; em tudo, 
porém, sejam conhecidas, 
diante de Deus, as vossas 

petições, pela oração e pela 
súplica, com ações de graças. 



Pedir e Orar 
Conhecido Pelo Senhor: 
 Petições 

 Orações 

 Suplicas 

 Ação de Graça 


