
                     Estudo de Célula – Semana de 30/08/20 a 05/09/20  
 

SÉRIE – INABALÁVEIS 
 

 
 

4º ESTUDO: LIVRES DA PRISÃO DA ANSIEDADE 
 

BASE BÍBLICA: “Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta 
a cada dia o seu próprio mal.” Mateus 6:34 
 

OBJETIVO: Levar os participantes a entender que é possível romper com a prisão da ansiedade e tornar-se livre 
em Deus. 

 

COMPARTILHAMENTO:  
1- Vivemos em uma realidade extremamente nova e desafiadora, onde é possível perceber por 

pesquisas e dados estatísticos um número cada vez maior de pessoas presas pelas correntes da 
ansiedade, desenvolvendo doenças emocionais, quadros de depressão e síndromes como a do 
pânico. EM SEU ENTENDIMENTO, QUAIS ATITUDES VOCÊ PRECISA TOMAR PARA NÃO SE 
TORNAR PRISIONEIRO DA ANSIEDADE?  

 

      Ao ler o texto em que nosso estudo se baseia, a primeira pergunta lógica que pode surgir é: Como não se 
preocupar quando tudo a nossa volta nos produz preocupações? A política, a economia, o grande índice de 
criminalidade, a pandemia! A verdade é que Jesus não mascarou a realidade, mas deixou claro que cada dia 
traria desafios difíceis. Em João 16.33 Ele também nos alertou: “Neste mundo vocês terão aflições; contudo, 
tenham ânimo! Eu venci o mundo". É na Palavra de Deus que encontramos a resposta para que a nossa vida 
não seja aprisionada pela ansiedade e pelas preocupações deste tempo. O desejo de nosso Pai é que 
sejamos livres para viver uma vida plena e abundante, e para isso precisamos: 

 

 ESCOLHER CONFIAR NO CUIDADO DE DEUS – Mateus 6:34 “... o amanhã se preocupará 
consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal.” A ansiedade se torna uma prisão quando nos 

preocupamos com tudo aquilo que não podemos controlar. E quantas vezes nos preocupamos com coisas 
que não podemos controlar? O resultado de uma vida aprisionada pela ansiedade e pelas preocupações é a 
angústia. Em Mateus 6:34 temos o próprio Jesus mostrando que cada dia traria uma porção de mal em si 
mesmo, entretanto, da mesma forma que ele nos alertou sobre o mal de cada dia, Ele também nos prometeu 
que haveria cuidado de Deus sobre nós. (Ler Mateus 6:26) 

: 

 ESCOLHER SER LIVRE DE TODA ANSIEDADE – 1 Pedro 5:7 “Lancem sobre ele toda a sua 
ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês.” O apóstolo Pedro, tratando sobre o tema, libera uma 

expressão importante, quando diz que devemos “lançar a ansiedade”, indicando que a ansiedade está 
conosco mas não precisa ser parte de nós, é como um fardo, um peso que carregamos às vezes sem 
perceber. Deus tem cuidado de tudo, por isso a ansiedade e as preocupações não são necessárias, podemos 
nos livrar delas hoje! Se Deus é quem cuida de nós, podemos nos ver livres de todo peso, de todo fardo e de 
toda ansiedade, lançando nossas cargas sobre Deus e descansando na certeza de seu cuidado. É uma 
decisão intencional de deixar para Deus o agir em coisas que estão fora de nossas mãos e controle, e confiar. 
Entretanto é preciso estar alerta pois seremos tentados em todo tempo a acumular novos fardos, e não os 
carregar deve ser uma decisão que precisamos tomar todos os dias. 
 

 DEFINIR NOSSAS PRIORIDADES – Mateus 6:33 “Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de 
Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas.” Prioridades desajustadas 

produzem fardos novos e desnecessários para nossa caminhada diária. Quando abrimos mão do que é 
prioridade e buscamos coisas necessárias (porém não prioritárias) vivemos no limite de nossa capacidade, 
fazendo tudo com a força debilitada de nossos braços e no final nos sentimos sozinhos, cansados, 
sobrecarregados e precisamos nos voltar a expressão de Jesus no início: “Venham a mim...” A nossa 
prioridade deve ser o Reino de Deus, nossa comunhão e nosso relacionamento com Ele, o desenvolvimento 
do conhecimento de quem Deus é, o desenvolvimento de quem nós somos no Reino Dele. E assim, nossa 
maneira de enxergar a vida, o mundo e as pessoas mudarão. Nossos sonhos, desejos e prioridades serão 
ajustados ao que Ele tem para nós e como diz o texto, as demais coisas nos serão acrescentadas, tome isso 
como uma promessa! 

 

2- CONSIDERANDO O QUE APRENDEMOS COM ESSE ESTUDO, REFLITA E COMPARTILHE: 
VOCÊ TEM LANÇADO SUAS CARGAS DIANTE DE DEUS? POR QUANTO TEMPO MAIS VOCÊ 
VAI QUERER CARREGAR SEUS FARDOS PESADOS AO INVÉS DE ENTREGÁ-LOS A DEUS? 
 

 PARA CONTINUAR PENSANDO: “Uma pessoa que carrega e arrasta por onde vai sua ansiedade se 
torna refém dela.”  


