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COMBATENDO A ANSIEDADE - 2
TEMOS UM PAI QUE CUIDA!
SE DEUS CUIDA...
1 – NÃO SE PREOCUPE!

6.33 buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e
a sua justiça, e todas estas coisas vos serão
acrescentadas.
6.34 Portanto, não vos inquieteis com o dia de
amanhã, pois o amanhã trará os seus
cuidados; basta ao dia o seu próprio mal.

Mateus
6.25 Por isso, vos digo: não andeis ansiosos pela
vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou
beber; nem pelo vosso corpo, quanto ao que
haveis de vestir. Não é a vida mais do que o
alimento, e o corpo, mais do que as vestes?
6.26 Observai as aves do céu: não semeiam, não
colhem, nem ajuntam em celeiros; contudo, vosso
Pai celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós
muito mais do que as aves?
6.27 Qual de vós, por ansioso que esteja, pode
acrescentar um côvado ao curso da sua vida?
6.28
E por que andais ansiosos quanto ao
vestuário? Considerai como crescem os lírios do
campo: eles não trabalham, nem fiam.
6.29 Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão,
em toda a sua glória, se vestiu como qualquer
deles.
6.30 Ora, se Deus veste assim a erva do campo,
que hoje existe e amanhã é lançada no forno,
quanto mais a vós outros, homens de pequena fé?
6.31 Portanto, não vos inquieteis, dizendo: Que
comeremos? Que beberemos? Ou: Com que nos
vestiremos?
6.32 Porque os gentios é que procuram todas
estas coisas; pois vosso Pai celeste sabe que
necessitais de todas elas;

2 – MANTENHA-SE CONTENTENTE!
Hebreus 13.5,6
13.5 Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos
com as coisas que tendes; porque ele tem dito: De
maneira alguma te deixarei, nunca jamais te
abandonarei.
13.6 Assim, afirmemos confiantemente: O Senhor
é o meu auxílio, não temerei; que me poderá fazer o
homem?

3 – ENTREGUE-SE EM ORAÇÃO!
1 Pedro 5.7
Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade,
porque ele tem cuidado de vós.
Filipenses 4.6,7
“Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo,
porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as
vossas petições, pela oração e pela súplica, com
ações de graças; e a paz de Deus, que excede todo o
entendimento, guardará os vossos corações e os
v o s s o s p e n s a m e n t o s e m C r i s t o J e s u s .”
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