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Momento da visão celular: Pergunte aos participantes o que eles estão achando da Série “O Cristão Ateu”. Aproveite 
o tema de hoje para reforçar que a Célula é também um lugar de cura. Que deve haver um ambiente de liberdade para 
expormos a Deus nossas preocupações e recebermos livramento do Deus que cura.

QUEBRA-GELO:

Leia para os participantes e peça que eles comentem uma parte da notícia publicada no site Blastingnews, no dia 
01/01/2016, com o título: “Rivotril, o remédio que se tornou um verdadeiro Ícone Pop para superar a ansiedade” e sub-
título: “Rivotril, o ansiolítico a base de clonazepam, teve 23.000.000 de caixas, só no ano de 2015,  vendidas no Brasil”.

De acordo com informações atuais da ANVISA, a demanda dos brasileiros pelo clonazepam, princípio ativo do conhecido 
ansiolítico Rivotril, no ano de 2007 foi de 29.000 caixas/ano, já em 2015 o consumo chegou à casa de 23 milhões, 
conforme dados da IMS Health. Este crescimento vertiginoso levanta suspeitas do uso desregrado e irregular do fármaco 
por parte da população com a conivência médica (...) O grande objetivo do Rivotril é de aliviar as ansiedades e pressões 
diárias. Vale frisar que mesmo o Rivotril, remédio de tarja preta, sendo receitado por neurologistas, psiquiatras e médicos 
em geral, pode provocar dependências física e psíquica, ainda que não haja um quadro clínico de ansiedade explícito 
por parte do paciente. 

INTRODUÇÃO:

Leitura bíblica: Mateus 6:25-34

Portanto eu lhes digo: Não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber; nem com seu 
próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que 
a roupa? Observem as aves do céu: não semeiam nem colhem nem armazenam em celeiros; contudo, o Pai 
celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, 
pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Ou um único côvado à sua altura? Por que vocês se preocupam 
com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que 
nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que 
hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se 
preocupem, dizendo: “Que vamos comer?” ou “Que vamos beber?” ou “Que vamos vestir?” Pois os pagãos é que 
correm atrás dessas coisas; mas o Pai celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar 
o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com 
o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal.

Nessa série temos definido o cristão ateu como aquele que crê em Deus, mas vive como se ele não existisse. Hoje trata-
remos de mais uma característica desse tipo de cristão: aquele que vive o tempo todo preocupado. No texto que lemos 
acima, Jesus afirma que não devemos andar preocupados com coisa alguma. A preocupação contínua caracteriza um 
estilo de vida daqueles que não conhecem a Deus. A nossa prioridade deve ser o Reino de Deus.

A preocupação é uma opinião antecipada ou uma primeira impressão que altera o ânimo de alguém. É uma ideia fixa e 
antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento moral. Sua filha primogênita é a ansiedade, sentimen-
to relacionado à aflição, angústia, impaciência.

Perguntas: Faça as perguntas aos participantes: Você antecipa seus problemas? Os problemas ainda estão longe e você 
pensa que eles estão batendo à sua porta? Sofre antes dos problemas e até cria problemas? Você sofre pensando no que 
vai comer, no que vai vestir? Onde vai morar? Onde vai trabalhar? Onde seu filho vai estudar? Se irá casar? Como vai ser 
sua aposentadoria? E se você ficar doente? E se alguém da sua família morrer? Você se considera uma pessoa que vive 
sempre preocupada e muito ansiosa?

Perguntas: Pergunte novamente: Por que agimos (ou somos) assim? Você entende que a preocupação é falta de 
confiança em Deus? Responda com sinceridade: Você confia mais em suas habilidades do que na fidelidade de Deus?

O que devemos saber a respeito da preocupação ou ansiedade? Como devemos lidar com ela?
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 1. A preocupação não é sua amiga

a) A preocupação sempre joga contra nós - A palavra preocupação deriva de um termo no alemão que significa es-
trangular, sufocar. Ou seja, caracteriza bem o que ela é. E o sentido da palavra ansiedade no grego significa distrair, dando 
a ideia que a mente procura seguir duas direções ao mesmo tempo, resultando em confusão e consequente sofrimento. 
Por causa da preocupação, o amanhã destrói o dia de hoje.

b) A preocupação é enganadora – ela sempre traz uma falsa visão da vida, de nós mesmos e de Deus. Ela nos leva 
a crer que a vida é feita só daquilo que comemos e vestimos. Nós ficamos tão preocupados com os meios que nos es-
quecemos do fim da vida, que é glorificar a Deus. Além disso, somos levados a um problema que não existe. Sofremos, 
não por um problema real, mas um problema fictício, gerado pela nossa própria mente perturbada.

c) A preocupação é inútil - Jesus afirmou que ninguém pode prolongar a vida, por maior esforço que faça. A preocu-
pação pode roubar nossas forças e nos adoecer. Os hospitais e as sepulturas estão cheios de pessoas preocupadas. A 
consequente ansiedade nos puxa em direção oposta ao que Deus deseja para nós. Quando estamos ansiosos teimamos 
em tomar as rédeas da nossa vida e tirá-las das mãos de Deus. A ansiedade nos leva a perder a alegria do hoje por causa 
do medo do amanhã. É uma perda de tempo. Precisamos viver um dia de cada vez. Jesus falou que basta a cada dia o 
seu próprio mal.

d) A preocupação gera incredulidade – ela nos faz cristãos ateus. Ela é incompatível com a fé cristã. Ela nos asseme-
lha aos pagãos. A ansiedade não é cristã. Ela manifesta incredulidade, ela é pecado. A preocupação e a ansiedade são o 
oposto da fé. É uma incoerência pregar a fé e viver a ansiedade.

2. Como ser livre da preocupação?

a) Aja com sabedoria – lembre-se que em nossa caminhada há coisas que cabem a nós fazê-las; contudo, há coisas que 
cabem a Deus realizá-las. Não podemos desprezar a nossa responsabilidade pessoal. Ter fé e depender de Deus, não 
significa que Deus irá fazer tudo. Se estou desempregado, o mínimo que devo fazer é preparar um currículo e enviá-lo 
à minha rede de contatos. Se estou em crise financeira, devo rever meus gastos e fazer um ajuste nas finanças. Faça o 
que estiver ao seu alcance e confie em Deus naquilo que você não pode fazer ou mudar.

b) Ore e pense nas coisas certas – o apóstolo Paulo ensinou a vencer a ansiedade orando a Deus.

Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresen-
tem 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. (Fp 4:6-7)

Quando oramos, Deus acalma o nosso coração e a nossa mente com paz. Quando alimentamos nossos sentimentos 
com a verdade de que Deus conhece as nossas necessidades e as supre, então a paz de Deus guarda o nosso coração. 
A paz é uma sentinela que guarda a cidadela da nossa alma.

3. Aconteça o que acontecer, confie em Deus

Precisamos entender que Deus já nos deu tantas coisas mais importantes do que bens materiais. Deus já nos deu tudo. 
Ele nos deu o seu Filho. Deu-nos a salvação. Somos seus filhos, ovelhas do seu rebanho, servos do seu Reino e alvos 
do seu amor.

Se Deus fizer o que você acha que ele deveria, confie nele. Se não faz, confie também. Jesus afirmou que se buscásse-
mos o Reino de Deus em primeiro lugar, Deus iria seu o supridor de nossas vidas. A grande questão é onde está o nosso 
tesouro. Se ele estiver nas coisas terrenas, então iremos fazer um investimento errado e viveremos preocupados. Mas, se 
o nosso tesouro estiver no céu, no Reino de Deus, então, buscaremos esse Reino em primeiro lugar e viveremos livres 
de ansiedade para nos alegrarmos em Deus e deleitarmo-nos nele para sempre.

CONCLUSÃO:

Como você tem vivido os seus dias? A preocupação tem te afogado? Você tem andado ansioso quanto ao futuro? Você 
tem se tornado um cristão ateu?

Não sei qual é a sua preocupação, mas ela conduz à desconfiança nas promessas e no poder de Deus. Precisamos crer 
nele e viver de maneira que demonstramos nossa total confiança nele.
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1. CCM: Ainda dá para fazerem matrículas no CCM. Para os novos decididos, temos o LIDERE1. E muitos 
cursos para toda a célula. Estimule as matrículas.

2. Convide a sua célula para ouvir mais sobre o que é ser um cristão autêntico, participando de nossos 
cultos de celebração aos Domingos às 10h00 e às 18h00 e ouvir a série O Cristão Ateu.

DESAFIOS:

Termine com um tempo de oração. Além disso, peça a cada um para escrever em um papel aquela que tem sido a sua 
maior preocupação. Recolha em uma caixa e deixe fechada. Faça um desafio para todos orarem diariamente por essa 
causa durante a próxima semana e peça, na célula seguinte, para que cada um testemunhe o que aconteceu.

AVISOS: 


