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PORQUE FALAR SOBRE ANSIEDADE?

9,3% DOS BRASILEIROS 
SOFRE COM 
DISTÚRBIOS 
DE ANSIEDADE

*PESQUISA OMS 2015

APROXIMADAMENTE 19 MILHÕES DE PESSOAS



A ansiedade no coração do homem o abate, 
mas a boa palavra o alegra. 

Provérbios 12:25 (RA)



"O SENHOR Deus colocou o homem no jardim 
do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele, mas o 
SENHOR Deus lhe ordenou: “Coma à vontade 
dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto 
da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se 
você comer desse fruto, com certeza morrerá”. 

Gênesis 2:15-17 (NVT) 



"A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o 
SENHOR Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: “Deus 
realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma 
das árvores do jardim?”. 
“Podemos comer do fruto das árvores do jardim”, respondeu a 
mulher. “É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não 
podemos comer. Deus disse: ‘Não comam e nem sequer toquem no 
fruto daquela árvore; se o fizerem, morrerão’.” 
“É claro que vocês não morrerão!”, a serpente respondeu à mulher. 
“Deus sabe que, no momento em que comerem do fruto, seus olhos 
se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal.” 

Gênesis 3:1-5 (NVT) 



SIMPLES COMPLICADO

DEUS 
Coma à vontade dos frutos 

de todas as árvores do 
jardim, exceto da árvore do 
conhecimento do bem e do 
mal. Se você comer desse 
fruto, com certeza morrerá

SERPENTE 

Deus REALMENTE disse para 
vocês não comerem de 

NENHUMA árvore do jardim? 
É CLARO que não morrerão!



Deus criou o homem para ter um relacionamento 
com Ele, como fazia com Adão no jardim do Éden. 
Mas desde o primeiro pecado relatado na Bíblia, 

nós, seres humanos, temos buscado complicar 
coisas que são simples – e muitas vezes tornando 

nossa própria vida algo complicado. 



“Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta 
e amplo o caminho que leva à perdição, e são 
muitos os que entram por ela. Como é estreita a 
porta, e apertado o caminho que leva à vida! 
São poucos os que a encontram” 

Mateus 7:13-14 (NVI-PT) 



SIMPLES COMPLICADO

Entrar pela porta 
estreita, que  
leva a vida.

Larga é a porta e 
amplo o caminho 

que leva a perdição.



O caminho largo foca muito no hoje,  
e não na eternidade.  

O caminho estreito diz respeito ao destino 
final (eternidade), não somente à jornada.  



ANSIEDADE
“estreitar, oprimir, apertar”



“Ansiedade não é doença. Faz parte do nosso sistema de defesa e está 
projetada em quase todos os animais vertebrados, do peixinho dourado até 
aquela sua tia histérica. Foi ela que nos trouxe aqui através da evolução. A 
seleção natural, aliás, favoreceu animais e pessoas preocupadas em excesso. 
Imagine o seguinte: um grupo de homens das cavernas passeia pelos campos 
da Pré-História, quando, de longe, aparece um tigre-dentes-de-sabre enfurecido. 
Aqueles mais inquietos, atentos ao mundo à volta, escapam primeiro. Mas os 
distraídos (e menos ansiosos) são presas fáceis para o animal – e, assim, também 
acabam eliminados do rol genético da época. Transfira isso para milênios e 
milênios de evolução e o resultado é que todo mundo é ansioso em menor ou 
maior grau. Hoje não há mais predadores vorazes à solta para nos atacar. Mas 
convivemos com outras ameaças” 

TRECHO DA REVISTA SUPERINTERESSANTE

ESTE MUNDO VÊ A ANSIEDADE COMO ALGO NORMAL



A VISÃO DE DEUS SOBRE 
ANSIEDADE

"Não andem ansiosos por coisa alguma, - Fp 4:6"



A verdade é:  
não fomos chamados para viver 

ansiosos, e viver ansioso  
não é normal. 



CRIAÇÃO

Deus nos criou com um 
propósito, um 
relacionamento com 
ele, uma família com 
muitos filhos 
semelhantes a Jesus, o 
Espírito Santo 
habitando em nós para 
que possamos 
transformar o mundo. 

O pecado rompe esse 
relacionamento criado 
por Deus, e através disso 
entra a vergonha, medo e 
ansiedade. O Senhor 
deixa de ser a nossa 
salvação, e agora nós 
mesmos somos nossos 
próprios salvadores. Nos 
afastamos de Deus, e o 
resultado disso é quebra 
de relacionamento. 

QUEDA

Jesus nos reconecta 
com Deus (a primeira 
parte do grande plano 
de redenção). Ele está 
realinhando os 
corações, 
transformando nosso 
caráter. Ele começa a 
obra de dentro pra 
fora. 

REDENÇÃO



"Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era 
atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter 
discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que 
comeu também. Os olhos dos dois se abriram, e perceberam que 
estavam nus; então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. 
Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava 
pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do 
Senhor Deus entre as árvores do jardim.  Mas o Senhor Deus chamou o 
homem, perguntando: “Onde está você?” 
E ele respondeu: “Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque 
estava nu; por isso me escondi”. 

Gênesis 3:6-10 (NVI-PT) 







POR ISSO, A ANSIEDADE SÓ PODE SER COMBATIDA 
QUANDO TEMOS UM RELACIONAMENTO  

CONSTANTE COM DEUS.  

É MAIS SIMPLES OBEDECER AOS MANDAMENTOS DO QUE 
TENTAR COMPLICAR COM OUTRAS JUSTIFICATIVAS E 

OUTRAS SAÍDAS PARA NOSSOS PECADOS  
E NOSSOS ERROS.  



HÁ SOLUÇÃO PARA A ANSIEDADE?
SIM!! Imagine Deus fazendo uma grande reforma. Ele quer reformar nossa 
mente e transformar nosso coração. A única reforma que Deus entra, é 
aquela que é PROFUNDA! Ele sempre começa algo de dentro pra fora! 

Ele entra em nosso coração, e quando isso acontece, não conseguimos 
mais ser os mesmos, nós mesmos decidimos com a ajuda do Espírito Santo, 
demolir paredes que não fazem mais parte dessa nova vida que temos. É 
um processo, que começa com Jesus sendo Senhor de nossas vidas.



HÁ SOLUÇÃO PARA A ANSIEDADE?
2 Coríntios 5:17 (NVI-PT) "Portanto, se alguém está em Cristo, é 
nova criação. As coisas antigas já passaram; eis que surgiram coisas 
novas!" 

Precisamos decidir em nossa vida mudarmos completamente 
nossas prioridades. O relacionamento com Deus é a primeira 

prioridade, porque a ansiedade não irá nos abandonar enquanto 
vivermos voltados para uma rotina que favorece ela. 



O “COMBO" PARA VENCER A ANSIEDADE

"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”  

Filipenses 4:4-7 (NVI-PT)



DESAFIO DE UMA VIDA DE ORAÇÃO

1.ORE SEMPRE COM AÇÕES DE GRAÇAS 

Salmos 100:4-5 (NVT) Entrem por suas portas com ações de graças e, em seus 
pátios, com cânticos de louvor; deem-lhe graças e louvem o seu nome. 5 Pois o 
SENHOR é bom! Seu amor dura para sempre, e sua fidelidade, por todas as 
gerações. 

A gratidão transforma nossos olhos.  
A ação de graças abre o nosso coração para as coisas de Deus.



DESAFIO DE UMA VIDA DE ORAÇÃO

2.ORE DIARIAMENTE PELAS PESSOAS 

Salmos 2:8 (NVI-PT) Pede-me, e te darei as nações como herança e os confins da 
terra como tua propriedade. 

Orar pelas pessoas não é orar pelos problemas das pessoas apenas, é orar 
pedindo revelação a Deus para que Ele nos mostre o que Ele vai fazer na vida 
dela, e isso se torne uma promessa na qual oraremos e persistiremos.



DESAFIO DE UMA VIDA DE ORAÇÃO

3.ORE PELOS SONHOS DE DEUS 

Gênesis 15.5b “Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: “Olhe para o céu e conte 
as estrelas, se é que pode contá-las” 

Não podemos descartar sonhos e projetos porque parecem impossíveis, pois 
os impossíveis são os projetos onde Deus quer agir para resgatar as pessoas.


