
SUPERANDO A ANSIEDADE 

Mateus 6.25-34 

 

Objetivo da aula 

Incentivar o aluno a confiar na providência divina.  
 

Introdução  

A ansiedade pode ser definida como “estado afetivo em que há sentimento de insegurança” ou 
“estar com a mente dividida entre dois pensamentos”.  

A ansiedade é o mal do século. É a doença nas democrática da nossa geração. A ansiedade 
atinge grandes e pequenos, homens e mulheres, doutores e analfabetos. A palavra ansiedade 
significa estrangulamento. Talvez você esteja sufocado e asfixiado por uma grande angústia.  

O tema ansiedade nas Escrituras é abordado de dois modos: Como um sentimento (instrumento) 
sadio de adaptação às exigências da vida, e como um distúrbio, ou seja, uma aflição angustiante.   

 

1. A Bíblia e a ansiedade 

A palavra “ansiedade”, na Bíblia, é usada de dois modos.  
 

a) Para descrever aflição e angústia (Sl 94.19; Mt 6.25-34; Fp 4.6-7; 1 Pe 5.7). 
b) Como um sentimento sadio de preocupação (2 Co 11.28; Fp 2.20). No texto aos coríntios, 

Paulo mostra a preocupação com todas as igrejas; e aos filipenses ele falou de Timóteo que se 
preocupava com os interesses dos irmãos Filipos. Nos dois casos, ele usou a mesma palavra grega 
(merimnao = ansiedade, cuidado, preocupação, inquietação). 

 

2. Consequências da ansiedade 

a) Nas emoções (Pv 12.25; 15.15) 
Abatimento, autocomiseração, descontentamento, insegurança, infelicidade.  

 
b) No corpo (Pv 17.22) 
Úlceras, taquicardia, suor frio, asma, perda ou aumento de peso, alteração nos hábitos 

alimentares, alteração no sono, tontura, profundo cansaço, urticária, “borboletas no estômago”, boca 
seca, tremedeira, pressão alta, gaguejo, hiperatividade, desejo frequente de urinar, tensão muscular.  

 
c) Nos relacionamentos (Lc 10.38-42) 
Espírito crítico, murmuração, comparação, manipulação, retraimento, mentira, entre outros.  
 
d) No estudo ou trabalho (Mt 25.25-29) 
Falta de concentração, “deu branco!”, receio de não alcançar o alvo estabelecido, estagnação.  
 
e) No uso do tempo (Sl 118.24; Mt 6.34)  
Gasto de tempo com o amanhã, deixando de usar proveitosamente o hoje, precipitação – agir 

sem ouvir a Deus e esperar pelo tempo dele (Gn 12.1,2; 16.1,2). 
 
f) Nas divagações da mente (o contrário de Fp 4.8) 
Imaginação solta, dificuldades ampliadas, falta de objetividade. 
 
g) Na vida espiritual (Lc 8.14; 10.40) 
Comunhão com Deus sufocada, perspectiva distorcida das bênçãos concedidas por Deus, foco 

no trabalho para o Senhor e não no Senhor (o exemplo de Marta). 
 

3. A raiz da ansiedade 

Precisamos aprender algo sobre a raiz da ansiedade e o machado que pode cortá-la. 



No texto de Mateus 6.25-34, por 4 vezes Jesus diz que seus discípulos não deveriam estar 
ansiosos: versos 25, 27, 31 e 34. 

A ansiedade é claramente o tema deste texto. Ele torna a raiz da ansiedade explícita no verso 30. 
Jesus diz que a raiz da ansiedade é a fé inadequada na graça futura do nosso Pai. Quando a 
incredulidade obtém vantagem em nossos corações, um dos efeitos é a ansiedade. A causa básica 
da ansiedade é a falta de confiança em tudo o que Deus prometeu ser para nós, em Jesus. 

Quando estamos em viagem e passa um veículo de nosso lado e lança lama no nosso para-brisa, 
nossa visão da pista fica embaçada. O fato de perder temporariamente de vista o seu objetivo e se 
desviar um pouco não significa que você desistirá da viagem. E, certamente, não significa que você 
esteja na pista errada. O que isso significa é que você deve ligar os seus limpadores de para-brisa e 
usar o jato de água.  

Quando a ansiedade atinge e turva a nossa visão da glória de Deus e da grandeza do futuro que 
ele planejou para nós, não significa que nós sejamos pessoas sem fé ou que não entraremos no céu. 
Significa que nossa fé está sendo atacada. Devemos dar início a um processo de resistência, lutando 
contra a incredulidade da ansiedade. É o momento de ligarmos os nossos limpadores de para-brisa 
e usarmos o jato de água. 

O Salmo 56.3 diz: “Em me vindo o temor, hei de confiar em ti”. Perceba que ele não diz: “Eu nunca 
luto contra o medo”. O medo atinge, e a batalha começa. Portanto, a Bíblia não diz que os verdadeiros 
crentes não terão ansiedades. Em vez disso, a Bíblia nos diz como lutar, quando elas atacam. Por 
exemplo, o texto de 1 Pedro 5.7 diz: “lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem 
cuidado de vós”. Ele não diz: Você jamais sentirá qualquer ansiedade. Ele diz: Quando você as tiver, 
lance-as sobre Deus. Quando a lama bater em seu para-brisa, e você temporariamente perder de 
vista a estrada, e começar a se desviar em ansiedade, ligue seus limpadores e esguiche o jato de 
água no para-brisa.  

Então a minha resposta a pessoa que tem que lidar com sentimentos de ansiedade é dizer: Isso 
é mais ou menos normal. Pelo menos é para mim, desde a minha adolescência. A questão é, como 
lutamos contra elas? 

 

4. Os dois grandes construtores da fé  

A resposta para essa pergunta é: 

• Nós lutamos contra as ansiedades lutando contra a incredulidade; 

• E lutando pela fé na graça futura. 
E a maneira de lutar este “bom combate” é meditando nas garantias de Deus da graça futura e 

pedindo a ajuda de seu Espírito. Os limpadores de para-brisas são as promessas de Deus que 
limpam a lama da incredulidade e o jato de água é a ajuda do Espírito Santo. A obra do Espírito 
Santo e a Palavra da verdade – especialmente a verdade fundamental do evangelho que garante 
todas as promessas de Deus. Estes são os grandes construtores da fé.  

O Espírito e a Palavra são necessários. Nós lemos as promessas de Deus e oramos pela ajuda 
de seu Espírito. E à medida que a para-brisa se torna limpo, de modo que podemos ver o bem-estar 
que Deus planeja para nós (Jr 29.11), a nossa fé se torna mais forte e o desvio da ansiedade se 
suaviza. 

 

5. Sete promessas da graça futura contra a ansiedade 

Como isso realmente funciona na prática? Aqui em Mateus 6.25-34, temos o exemplo de 
ansiedade acerca de alimentos e vestimentas. Creio que no Brasil além de alimentos e vestimentas, 
temos a ansiedade em torno de emprego, finanças, habitação, segurança, violência, etc. Mas Jesus 
diz, no verso 30, que isso decorre da fé inadequada na promessa da graça futura do nosso Pai: 
“homens de pequena fé”. E assim, o texto de Mateus 6.25-34 contém pelo menos sete promessas 
projetadas por Jesus, para nos ajudar a combater o bom combate contra a incredulidade e sermos 
libertos da ansiedade.  

 

• Primeira promessa (verso 25) - Do maior para o menor 
Se Deus faz o maior, então fazer o menor é ainda mais garantido. Nesse verso, o maior é que 

Deus nos deu a vida e o corpo. Esses são muito mais complexos e difíceis de manter do que a mera 



provisão de vestuário. No entanto, Deus tem feito isso. Portanto, muito mais facilmente Deus pode 
nos providenciar alimentos e roupas. Além disso, não importa o que aconteça, Deus ressuscitará o 
seu corpo algum dia e preservará a sua vida para a sua comunhão eterna.  

 

• Segunda promessa (verso 26) - Pessoas valem mais do que aves 
Se Deus está disposto e é capaz de alimentar criaturas tão insignificantes como pássaros, que 

não podem fazer coisa alguma para trazer o alimento à existência – da forma como você pode ao 
cultivar – então, ele certamente fornecerá o que você precisa, porque você vale muito mais do que 
as aves. 

 

• Terceira promessa (verso 27) – A ansiedade é inútil 
Essa é uma espécie de promessa – a promessa simples de realidade: a ansiedade é inútil, a 

ansiedade não lhe fará bem algum. A ansiedade não realizada nada de valor.  
A ansiedade é incapaz de produzir algo produtivo. Não pode alterar o passado. Não pode controlar 

o futuro. Somente faz com que você se sinta entristecido hoje. Preocupar-se acerca da possibilidade, 
jamais ocasiona a sua solução.  

Uma pessoa normal concentra sua ansiedade ou preocupação: 

• 40% em coisas que não vão acontecer nunca;  

• 30% em coisas do passado que não podem ser mudadas;  

• 12% em críticas de outras pessoas, na maior parte injustas; 

• 10% sobre a saúde, que piora com o stress;  

• 8% sobre problemas reais que precisam ser enfrentados. 
  

• Quarta promessa (versos 28-30) - Você é prioridade para Deus 
Comparado às flores do campo, você é uma prioridade muito maior para Deus, porque você viverá 

para sempre e pode, assim, trazer-lhe louvor eterno. No entanto, Deus tem tal transbordamento de 
energia criativa e cuidado que os derrama sobre as flores que duram apenas alguns dias (Sl 104.30). 
Assim, ele certamente tomará dessa mesma energia e habilidade criativa de seus filhos que viverão 
para sempre. 

 

• Quinta promessa (versos 31-32) - Deus conhece e supre nossas necessidades 
Não pense que Deus é ignorante quanto às suas necessidades. Ele conhece todas elas. E ele é 

o seu “Pai Celestial”. Ele não olha com indiferença, à distância. Ele se importa. Ele agirá para suprir 
as suas necessidades, quando o tempo for o melhor.  

 

• Sexta promessa (verso 33) - Buscar em primeiro lugar o reino de Deus 
Em contraste com os gentios, que buscam desesperadamente comida, bebida, vestuário, etc., os 

seguidores de Cristo são concitados a buscar antes de tudo o seu reino e a sua justiça (de Cristo). 
O verbo buscar subentende uma vida ocupada na busca, num esforço perseverante para se obter 
alguma coisa (Mt 13.45). A forma do verbo usado também permite a tradução: “Fiquem buscando 
constantemente” (Cl 3.1). Notas: busquem primeiro; ou seja, dai a Deus a prioridade que lhe é devida 
(2 Co 4.18). 

O objeto dessa busca é “o seu reino e a sua justiça”. Os ouvintes são exortados, pois a reconhecer 
Deus como Rei em seu próprio coração e vida, e a fazer tudo quanto for possível para fazê-lo também 
reconhecido no coração e na vida de outras pessoas e em toda a esfera: na educação, no governo, 
no comércio, na indústria, no esporte, na ciência, etc.  

Jesus considerou que todos os seres humanos “buscam alguma coisa”. Não é natural que as 
pessoas fiquem à deriva, sem alvo na vida. Precisamos de alguma coisa pela qual viver, algo que dê 
significado à nossa existência, alguma coisa para “buscar”, alguma coisa sobre a qual colocar o 
nosso coração e a nossa mente. Os filósofos gregos afirmavam que nós buscamos “o Bem Supremo” 
para lhe dedicarmos as nossas vidas. Provavelmente, “ambição” é o termo equivalente moderno. A 
ambição refere-se aos alvos de nossa vida e ao incentivo que temos de atingi-los. A ambição de uma 
pessoa é aquilo que a impele: revela a mola principal de suas ações, suas mais secretas motivações. 



Isto, então, é o que Jesus estava dizendo ao definir, na contracultura cristã, o que devemos buscar 
“em primeiro lugar”. 

Se você entregar a si mesmo pela causa dele no mundo, ao invés de se preocupar com as suas 
necessidades materiais particulares, ele se certificará de que você tenha tudo que precisa para fazer 
a sua vontade e dar-lhe glória. Isso é semelhante à promessa de Romanos 8.32: “Porventura, não 
nos dará (Deus) graciosamente com ele (Cristo) todas as coisas?” 
 

• Sétima promessa (verso 34) - Deus a cada dia não permitirá que você seja tentado além 
do que pode suportar (1 Co 10.13) 

Deus assegurará que você não seja testado, no dia dado, mais do que você pode suportar (1 Co 
10.13). Ele trabalhará para você, de modo que “a tua força seja como os teus dias” (Dt 33.25). Cada 
dia não trará mais problemas do que você pode suportar, e cada dia trará misericórdias suficientes 
para o estresse do dia de hoje (Lm 3.22-23). 

 

6. Deus supre diariamente cada uma de nossas necessidades (Fp 4.19) 

O apóstolo Paulo aprendeu com Jesus e aplicou-as na luta contra a ansiedade, na igreja em 
Filipos (Fp 4.6). E então, no verso 19, ele dá a promessa libertadora da graça futura, exatamente 
como Jesus fez: “E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, 
cada uma de vossas necessidades”. Se vivermos pela fé nessa promessa de graça futura, será muito 
difícil a ansiedade sobreviver. A “riqueza em glória” de Deus é inesgotável. Ele realmente quer nos 
dizer para não nos preocuparmos com o nosso futuro. 

 

7. Quando estou ansioso 

Devemos seguir o modelo de Jesus e Paulo. Devemos combater a incredulidade da ansiedade 
com as promessas de graça futura.  

• Diante de novos empreendimentos ou reunião com assuntos difíceis (Is 41.10). 

• Meu ministério ser inútil e vazio (Is 55.11). 

• Sentindo-me fraco para fazer meu trabalho (2 Co 12.9). 

• Decisões que tenho que tomar em relação ao futuro (Sl 32.8). 

• Quando tenho que encarar adversários (Rm 8.31). 

• Quanto ao bem-estar das pessoas que amo (Mt 7.11; 10.29-31). 

• Quanto a estar doente (Sl 23.4; 34.12; Rm 5.3-5; 8.18). 

• Quando a estar envelhecendo (Is 46.4). 

• Quanto a morrer (Rm 14.7-9). 

• Que eu possa naufragar na minha fé (Fp 1.6; Hb 7.25; Jd 24-25). 
Esse é o modo de vida que eu ainda estou aprendendo, aos 64 anos. Espero que você se una a 

mim. Façamos guerra, não contra as pessoas, mas contra a nossa própria incredulidade. Ela é a raiz 
de tantos outros pecados. Por isso, liguemos os nossos limpadores de para-brisa e usemos o jato 
de água, e mantenhamos os olhos fixos nas promessas grandes e preciosas de Deus. Tome a Bíblia, 
peça ajuda do Espírito Santo, coloque as promessas em seu coração e combata o bom combate – 
viver pela fé na graça futura.  

 
Estudo bíblico ministrado pelo Rev. Paulo Gérson Uliano, dia 17/06/2018, na Primeira Igreja 

Presbiteriana de Indaiatuba. 


