
 

 

 

21 – VENCENDO A PREOCUPAÇÃO 

Quebra Gelo – Qual foi a melhor coisa que aconteceu com você nesta semana? 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 

- Ore ao Senhor pela vida do seu pastor e da liderança de sua igreja; 

- Ore agradecendo ao Senhor por você fazer parte da Comunidade Batista HOPE; 
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) -– Tempo de adorar ao Senhor! Você líder pode 

sugerir um ou dois cânticos para o tempo de adoração. 

Tempo da Palavra (20 min) – Salmo 23.2 - “Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto 

das águas de descanso”  

A cada semana, estamos crescendo na Palavra e jogando fora muitas malas que nunca deveríamos estar 

carregando. Depois de refletirmos na primeira semana sobre a importância de deixarmos de lado a 

AUTOCONFIANÇA, na segunda semana fomos desafiados a jogarmos fora e bem longe de nós a mala do 

DESCONTENTAMENTO, ou seja, o desafio de sermos contentes com o que Deus tem nos dado. Neste último 

domingo, fomos convidados jogarmos fora toda a nossa PREOCUPAÇÃO, a nossa ansiedade. 

A preocupação talvez seja o fardo mais pesado que nós carregamos. Ele transborda com “E se” e “Como 

posso”. E se chover em mui casamento? Como posso saber quando disciplinar meus filhos? E se eu me casar com 

um sujeito que ronca? Como poderemos bancar a educação de nosso bebê? E se depois de toda minha dieta eu não 

emagrecer?  A preocupação divide a mente. O temo bíblico para preocupação (merimnas) é um composto de 

duas palavras gregas: “menizo”, “divide” e “nous”, “a mente”. A ansiedade reparte a nossas energias entre 

prioridades de hoje e problemas de amanhã. Parte de nossa mente está agora; o restante está no ainda não.  

Como pode alguém lidar com a ansiedade, com a preocupação? Lamentavelmente, preocupação não é uma 

tarefa que você pode repassar a outrem. Contudo, você pode superá-la. E não há lugar melhor para começar que 

no verso dois do Salmo 23 – “Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de 

descanso” – Em outra versão lemos: “Guia-me” - Deus não está atrás de mim gritando: “- Vai! Ele está adiante de 

mim convidando: “- Venha!” - Ele está na frente, roçando o pasto, cortando o mato, mostrando o caminho. 

Chegando na curva, Ele dirige: “Vire aqui” - Antes da elevação, Ele gesticula: “suba aqui”, parando perto das 

pedras, Ele adverte: “Cuidado para pisar aqui” - Ele nos guia.  

Como afirmaria um escritor aos Hebreus 4.16 – “Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono 

da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna”  - Ajuda de 

Deus é oportuna. Ele nos ajuda do mesmo modo que um pai ajuda um filho. Na hora correta. No momento certo. 

Não chega antes nem depois. É no momento oportuno. A chave é esta: Encontre os problemas de hoje com a 

força de hoje. Somos demasiadamente propensos a nos preocupar, mas o que mais necessitamos apreender é 

confiar no Senhor e saber que a nossa preocupação de nada vai adiantar.  

Embora em muitas passagens da Bíblia tenhamos promessas da fidelidade, da provisão e da proteção de 

Deus, a tarefa mais difícil dos cristãos, a meu ver, consiste em seguir a ordem expressa nas três palavras "não 

andeis ansiosos". Filipenses 4.6-7 nos diz: "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 graça. E a paz de Deus, 

que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." A exortação de 

Deus "Não andeis ansiosos" não é um conselho amoroso, um desejo ou um pedido, mas uma ordem! Que desafios 

temos diante de nós nesta semana, o desafio da entrega total, afinal, “– Ele me faz repousar em pastos verdejantes. 

Leva-me para junto das águas de descanso - Vamos as nossas perguntas de reflexão neste dia: 

 

1 – O que você faz para aliviar o estresse e as preocupações na sua vida? Compartilhe  
 

2 – Ao seu ver de que forma seus pensamentos afetam seus sentimentos? E como isso afeta seu relacionamento 

com Deus? 
 

3 – A luz do conselho de Paulo, a oração é o melhor caminho para termos paz com Deus. "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 graça.” – Ao seu ver, por que é tão difícil entregarmos nossos dilemas ao Senhor? 
 



 

Tempo da Igreja (5 min): Compartilhe com seu PGM sobre nossas principais atividades abaixo: 
 

 

- ESCOLA BÍBLICA DISCIPULADORA - Meu amado irmão, a cada domingo podemos crescer na Palavra 

através de nossa escola Bíblica Discipuladora. Não deixe de estar presente a cada domingo as 17h. Durante este 

módulo estamos crescendo na visão bíblica para a nossa Igreja. Temos nos aprofundado sobre o que é 

verdadeiramente sermos uma igreja baseada em princípios. Esperamos você no próximo domingo na HOPE. 
 

- DESAFIO SEMANAL - Continuamos firmes em nossa jornada de leitura das Escrituras. Esta semana vamos 

avançar um pouco mais na leitura do livro de Salmos. Não desanime, se não está conseguindo acompanhar, retome 

a partir do livro de Salmos e depois leia os demais. Mas não pare! Venha conosco nesta jornada de fé! Vem com a 

gente!  
 

- DOAÇÃO DE ALIMENTOS – Meus queridos irmãos, neste mês de julho teremos duas ações missionárias aqui 

no Planalto Central. As frentes missionárias do Vale do Amanhecer e Abadiânia precisam do seu apoio. Quero lhe 

convidar a mobilizar seu PGM em oração e na doação de alimentos. Será uma grande bênção na vida de quem 

participa. Contamos com você! 
 

- VISITA DOS IRMÃOS AMERICANOS – Nos dias 12, 13 e 14 de julho nos teremos a alegria de recebermos 

7 irmãos da cidade Memphis, estado do Tennessee – EUA. Com alegria teremos a oportunidade de saímos de casa 

em casa nesta região próxima à nossa Igreja, compartilhando as verdades do evangelho e proclamando a Palavra 

de Deus. O Pr. Kenny Bruce vai estar ministrando a Palavra no domingo dia 14/07. Cremos que será um tempo de 

grande colheita! Contamos com o apoio e o envolvimento de todos os irmãos durante estes dias. Começaremos 

com um culto de oração na sexta-feira dia 12, no sábado dia 13 teremos evangelismo durante todo o dia, e no 

domingo no final da tarde e no culto da noite estaremos juntos. Podemos contar contigo? 
 

- CARAVANA DA ALEGRIA – Na quinta-feira 18/07 teremos a alegria de recebermos a Caravana da Alegria. 

Um grupo de 45 irmãos da Igreja Batista Memorial de Caxias (RJ) para trabalharmos com a evangelização de 

crianças em nossa comunidade. Eles vão passar o dia todo conosco e iremos alcançar as crianças da nossa 

comunidade. O programa da Caravana da Alegria será para toda a família, mas com ênfase nas crianças. Vamos 

juntos cumprir o Ide de Jesus. 

 

 

 

 

 
 

DESAFIO DA SEMANA – Nesta semana, faça uma lista de situações quem tem tentado roubar a sua 

paz. Logo depois ore entregando ao Senhor todas estas situações e confie no Senhor. Lembre-se do que 

Paulo nos ensina, quando entregamos, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso 

coração e a vossa mente em Cristo Jesus." 


