
Oswaldo CarreiroAnsiedade, incerteza, medo...

Certa ocasião, conforme o relato em Lucas 12.22-34, quando Jesus falava a uma grande 

multidão ao ar livre em uma encosta de montanha com vista para o mar da Galileia, Ele se 

preocupava sobre quem as pessoas mais temiam – a Deus ou aos homens. Qual a atitude que 

tinham em relação a Cristo?

Nesse discurso, Jesus fez uma lista significativa de razões pelas quais não devemos ser 

dominados pelo medo e pela ansiedade. Certamente temos muitas e boas razões para nos 
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preocuparmos, quer na área de saúde, finanças, emprego, família ou futuro; mas, afinal por que nos preocupamos? Por 

que ficamos aflitos em relação a essas coisas? Por que permitimos que a ansiedade nos aflija ou até mesmo consuma 

boa parte da nossa vida? Somos propensos a justificar nossa ansiedade apontando para o objeto da nossa 

preocupação, como se isso esclarecesse o problema ou a sua causa. Mas, note que Jesus nos leva a entender que as 

nossas preocupações tem sua origem em nós mesmos, no nosso coração e não nas circunstâncias em nossa volta. Na 

verdade, preocupamo-nos não por causa das incertezas desta vida, mas por causa de nós mesmos, dos nossos 

interesses e desejos que raramente são necessidades reais. É por isso que Ele disse: “Tende cuidado e guardai-vos de toda 

e qualquer avareza”. E, então, faz referência no texto a algumas formas de avareza que costumamos praticar: cobiça; 

ansiedade, pequena fé, desejo de controlar tudo e a avareza de juntar tesouro em lugar errado.

Temos sim, razões para nos preocuparmos por causa das incertezas desta vida. Jesus, porém, nos leva a razões muito 

melhores e maiores para não ficarmos ansiosos e nem temermos o futuro. Reflita sobre cada uma dessas boas razões 

para não andarmos ansiosos ou temerosos e, então, avalie em qual delas você tem falhado ou pecado:

1. Jesus nos diz que nossa vida é mais que comida e roupa. Essa é sua grande preocupação?

2. Jesus nos manda olhar o mundo a nossa volta e ver que somos mais preciosos que as aves. Ele cuida ainda mais 

de nós!

3. Jesus nos diz que a ansiedade não pode acrescentar nada à nossa vida. Não temos esse controle e poder, por 

mais ansiosos que estejamos. O que deseja controlar?

4. Jesus nos manda olhar para os lírios. Deus dá uma vida de glória aos seus filhos!

5. Jesus nos lembra de que o Pai Celestial sabe de todas as nossas necessidades e nos adverte para que não nos 

entreguemos às inquietações. 

6. Jesus nos mostra o caminho da verdadeira liberdade e felicidade: Uma entrega da nossa própria vida a Ele, 

inteiramente sob Seu poder e cuidados. Ele tem que ser o primeiro nas nossas vidas e não o nosso “último recurso”!

Considere que nesta vida podemos perder ou deixar de obter todas as coisas pelas quais nos preocupamos. Mas, o 
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melhor a desejar – o tesouro que não pode ser destruído 

e nem roubado – jamais iremos perder, mesmo tendo em 

vista um futuro tenebroso neste planeta. Além disso, 

Deus nos suprirá para que possamos dar generosamente.

Portanto, não esteja ansioso! Confie inteiramente sua 

vida a Deus! Invista para acumular tesouro nos céus, 

empenhando-se por desfrutar do Senhor priorizando o 

estudo da Palavra, a constância na oração e a prática de 

boas obras para que Ele seja glorificado! (Mt 5.16)


