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COMBATENDO A ANSIEDADE
Provérbios 12.25
A ansiedade no coração do homem o abate...

LEMBRE-SE QUE VOCÊ TEM...
1 - UM PAI QUE AMA
Judas 1.1
Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos
chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus
Cristo,

2 – UM PAI QUE GUIA
Salmos 23
23.1 O SENHOR é o meu pastor; nada me faltará.
23.2 Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me
para junto das águas de descanso;
23.3 refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça
por amor do seu nome.
23.4 Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não
temerei mal nenhum, porque tu estás comigo; o teu bordão
e o teu cajado me consolam.
23.5
Preparas-me uma mesa na presença dos meus
adversários, unges-me a cabeça com óleo; o meu cálice
transborda.
23.6 Bondade e misericórdia certamente me seguirão
todos os dias da minha vida; e habitarei na Casa do SENHOR

.

para todo o sempre

3. UM PAI QUE REPREENDE
Hebreus 12.4-13
12.4 Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes
resistido até ao sangue
12.5 e estais esquecidos da exortação que, como a filhos,
discorre convosco: Filho meu, não menosprezes a correção
que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és
reprovado;
12.6 porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo
filho a quem recebe.
12.7 É para disciplina que perseverais (Deus vos trata como
filhos); pois que filho há que o pai não corrige?
12.8 Mas, se estais sem correção, de que todos se têm
tornado participantes, logo, sois bastardos e não filhos.

Manhã

12.9 Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne,
que nos corrigiam, e os respeitávamos; não havemos de
estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e, então,
viveremos?
12.10 Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo
melhor lhes parecia; Deus, porém, nos disciplina para
aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua
santidade.
12.11 Toda disciplina, com efeito, no momento não parece
ser motivo de alegria, mas de tristeza; ao depois, entretanto,
produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados,
fruto de justiça.
12.12 Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos
trôpegos;
12.13 e fazei caminhos retos para os pés, para que não se
extravie o que é manco; antes, seja curado.

4 . UM PAI QUE CUIDA
Mateus 6.25-34
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;
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.
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