Grupos de Comunhão – IBVA 2018
Sermão do Monte – Estudo 14
Não Andeis Ansiosos – Mateus 6:25-34
Introdução: O perigo do mundanismo
•
•

Acúmulo de tesouros na Terra. Mateus 6:19-24
Ansiedade pelas coisas da vida. Mateus 6:25-34

" Portanto, não se preocupem, dizendo:
O que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento
dos pagãos, mas seu Pai celestial já sabe do que vocês precisam. ”
Mt. 6:31,32
Ansiedade:
➢ “A ansiedade está intimamente vinculada à forma como interpretamos as situações da vida”
Sâmia Simurro
➢ Palavras de Jesus
- Não vos preocupeis.
- Não vos inquieteis.
- Não se entreguem a inquietações. Lucas 12:29
➢ Satanás usa as preocupações para tirar a nossa atenção das coisas de Deus. Mateus 4:2,3
“O grande perigo consiste em alguém concentrar a atenção sobre essas coisas ao ponto de ficar
oprimido e obcecado pelas coisas que pertencem ao tempo e ao mundo presente. ”
Martyn Lloyd Jones
A história de Marta e Maria: Lucas 10:38-42
- Marta estava inquieta e preocupada com muitas coisas.
- Maria tinha escolhido a boa parte.
- O problema do dualismo na vida cristã: Cuidado da vida X Vida com Deus
O valor da vida e a fé em Deus: Mt.6:26,30
•
•

Devemos observar as aves do céu, elas recebem de Deus o alimento, mas não vivem na
passividade.
Devemos considerar os lírios do campo, eles não desenvolvem sua forma, mas se alimentam
por suas raízes.

Remédio para a ansiedade da vida:
Filipenses 4:6,7
“Não vivam preocupados com coisa alguma; em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que
precisam e agradecendo-Lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que
excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. ”
O cuidado de Deus:
“ Porque vosso Pai celestial sabe que precisais de tudo isso. ” Mt.6:32
•
•

O problema de muitos crentes, é que, são órfãos espirituais por não confiarem em Deus como
Pai.
No sacrifício de Jesus temos a garantia que Deus já nos deu todas as coisas. Rm 8:32

Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão
acrescentadas.
Mateus 6:33

Perguntas:
1. Podemos considerar que as inquietações são demonstração de falta de fé em Deus?
2. O que significa buscar o reino e a justiça de Deus em primeiro lugar?
3. Como fazer para não se “pré-ocupar” com o dia de amanhã?

