
 

 
08 – NÃO ESTEJAIS INQUIETOS... 

Quebra Gelo – Dê boas-vindas a todos no Grupo On-line. Como quebra gelo, peça a cada 
um para compartilhar o que cada um comeu na última semana que mais gostou.  
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 

- Ore agradecendo ao Senhor pela bênção e pelo cuidado dEle nestes dias. 
 

Tempo da Palavra (20 min) – 6 Não andeis ansiosos por coisa alguma; antes em 

tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica 

com ações de graças; 7 e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, 

guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. 8 Quanto 

ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é 
justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há 

alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. - Filipenses 4:6-8 

 
 

“Não estejam inquietos...” ou não “ Não andem ansiosos...” este foi o conselho do 

apóstolo Paulo a Igreja que ela tanta amava que estava na cidade de Filipos. No último 
domingo, retornamos nosso olhar para a carta de Paulo aos Filipenses. Paulo de uma 

maneira amorosa está motivando aos amados irmãos em Filipos a crescerem na jornada 

cristã como discípulos do mestre Jesus. Afinal, assim como é necessário muito treinamento 

em todas as áreas da vida, assim também, devemos crescer e sermos treinados em nossa 

caminhada com Jesus, diligentemente avançarmos em nossa vida cristã. 

Nesta jornada de crescimento cristão, aprender a trocar “preocupação” por “oração” 

será um dos passos principais. Imagine nunca se preocupar com algo? Isso nos parece 

impossível. Todos temos preocupações, principalmente em um tempo como este. Mas, o 

conselho de Paulo é para que possamos trocar nossas preocupações por um tempo com o 

Senhor. 6 Não andeis ansiosos por coisa alguma; antes em tudo sejam os vossos 

pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças; - 

Você deseja se preocupar menos, ore mais. Sempre que a preocupação quiser tomar seu 

coração, ore mais, busque mais. 
Fruto desta atitude, algo muito importante vai ocorrer em nossas vidas: 7 e a paz 

de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os 

vossos pensamentos em Cristo Jesus. Paulo faz questão em nos mostrar que será a 

“paz de Cristo”, afinal, ela é totalmente diferente da paz que mundo pode dar como 

aprendemos na última semana (Jo 14.27). Esta paz não será a ausência de conflitos ou 

apenas bons sentimentos ou pensamento positivo diante das circunstâncias. Ela vem de 

saber que Deus está no controle de todas as coisas. Então deixe que a paz de Cristo 

encha o seu coração neste dia. 

Por fim, nunca podemos nos esquecer que o que colocamos em nossa mente vai nos 

orientar o que falamos e como iremos nos comportar diante das situações. Por isso, Paulo 

nos ensina: 8 Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é 

honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que 
é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. – Examine 

o que você tem colocado em sua mente nestes dias por meio da televisão e das redes 

sociais. As Escrituras está nos convidando a fazermos uma troca. Busque encher a sua 

mente da Palavra de Deus e tenha tempo com Deus em oração. Peça ao Senhor para ajudá-

lo a direcionar a sua mente naquilo que é bom e puro. Essa atitude no início vai parecer 

difícil, mas se tornando uma disciplina, nestes próximos dias vai nos fazer muito bem. 

 

 Vamos as nossas perguntas para Reflexão e compartilhamento: 
 



1 – Compartilhe com o seu pequeno grupo, quais as razões das suas inquietações neste 

tempo?  
 

2 – Nestes dias, para você, como lidar com esta afirmação: “troque preocupação por 

oração.” - Compartilhe com seu PGM. 
 

3 – Pare por um tempo e examine o que você tem colocado em sua mente nestes dias? O 

que precisa melhorar diante do conselho e Paulo? Compartilhe. 
 
 

 

 

 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração (20 min) 

 

Temos acompanhado atentamente as notícias sobre o coronavírus (COVID-19). Para 

muitas pessoas, esse fato tem causado ansiedade e medo. Mas a pergunta é: devemos ter 
medo? A Palavra de Deus nos responde: "(...) não vos assusteis, porque é necessário assim 

acontecer, mas ainda não é o fim". (Mt 24:6) 
 

Oremos por um sentimento de paz em meio às circunstâncias. Isso não quer dizer 

que sejamos passivos ou descuidados; ao contrário, devemos lembrar que é importante a 
manutenção dos cuidados básicos de higiene pessoal recomendados pela OMS e pelo 

Ministério da Saúde, que incluem lavar as mãos frequentemente, especialmente após 

contato direto com pessoas, utilizar lenços descartáveis, cobrir nariz e boca ao tossir ou 

espirrar, não compartilhar objetos pessoais como talheres, copos e garrafas e evitar 

contato com pessoas que tenham algum dos sintomas. 
 

Ore por aqueles que lutam contra a doença, pelas famílias que perderam entes 

queridos. Louve ao Senhor pela recuperação dos doentes e pelo desenvolvimento das 

pesquisas de vacina e tratamento. 
 

"Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha 

face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu 
pecado e curarei a sua terra".  - 2 Crônicas 7:14 
 

 

 

DESAFIO DA SEMANA: Nesta semana nosso maior desafio será se preocupar menos e 

orar mais. Sempre que a preocupação quiser tomar seu coração, ore mais. 


