
 
 
 

CÉLULA 45/2020 
 

 

QUEBRA GELO 
 

Você se vê como uma pessoa ansiosa? Quais os danos que a ansiedade pode trazer a nossa vida 
e aos nossos relacionamentos?  

______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 
 
 

TEMA: LIVRE-SE DA ANSIEDADE 

Mateus 6:25-34 

 
Hoje vamos refletir sobre a ansiedade, que é o excesso de preocupação ou o medo pelo que pode 

nos acontecer. A ansiedade é um peso porque, além de termos que vencer os desafios de hoje, 
ela traz ameaças do futuro, antecipando um sofrimento que talvez nem tenhamos que enfrentar. 
 

Jesus ensinou como vencer a ansiedade, dando-nos argumentos para anular o seu poder em 
nossas vidas. 

 
1. QUEBRAMOS O PODER DA ANSIEDADE, OBSERVANDO A AÇÃO DE DEUS AO NOSSO 

REDOR – Mateus 6:26, 28-29 – Ponhamos os olhos naquilo que revela o cuidado, o poder e o 
amor de Deus. Ele está presente! O mundo não está desgovernado! Basta prestarmos um pouco 
de atenção e inspirar-nos nas manifestações do governo do Senhor sobre todas as coisas. Na 

verdade, a ansiedade é um reflexo de como estamos enxergando a vida. Se o nosso foco é 
colocado na escuridão, vamos ser engolidos por ela. É preciso treinarmos a nossa visão, para 

enxergar o que pode nos dar esperança, identificando as digitais de Deus ao nosso redor – Ler 
Mateus 6:22-23. 

 
2. QUEBRAMOS O PODER DA ANSIEDADE CONFIANDO NA PATERNIDADE DE DEUS – 
Mateus 6:26 – Quanto mais conhecermos a Deus na intimidade, mais teremos segurança de seu 

cuidado conosco. Ele não nos trata como servos que devem apenas produzir seus resultados; e 
nem como uma massa de gente sem nome. Seu sentimento e seu compromisso são de um Pai 

perfeito. Se Deus cuida tão bem das coisas e dos bichos, quanto mais de nós, seus filhos – Ler 
Isaías 49:15 e Romanos 8:32. 

 
Perguntas para interação: 
1) Se você teve uma boa experiência com seu pai terreno, como a presença dele lhe trazia ou traz 

segurança? Você consegue transferir isso para Deus? 
2) Como podemos nos apropriar do valor que temos para Deus, ou seja, estar seguros de que Ele 

tem atenção e interesse pelas nossas vidas? 



3. QUEBRAMOS O PODER DA ANSIEDADE AO RECONHECERMOS QUE ELA NÃO NOS 
AJUDA EM NADA – Mateus 6:27 – Em palavras claras, a ansiedade é irracional, é burra, pois não 

tem poder de mudar as circunstâncias. Ela só traz prejuízo a nossa vida, saúde, relacionamentos, 
comunhão com Deus. Sofremos infrutiferamente, antecipamos dores, inclusive aquelas que talvez 

nunca tivéssemos que experimentar. A ansiedade é uma ditadura do medo e nós já fomos libertos 
dessa escravidão, não temos mais que nos submeter a ela – Ler I João 4:18, I Pedro 5:6-7. 

 
4. QUEBRAMOS O PODER DA ANSIEDADE AO VALORIZARMOS AS RIQUEZAS 
ESPIRITUAIS E NÃO ACEITARMOS VIVER AFLITOS COMO OS INCRÉDULOS – Mateus 

6:32-33 – Na verdade, a fonte da maior parte da ansiedade é a ambição. A maioria das pessoas 
que estão tomadas de preocupação, não o estão porque não sabem “se” vão comer, vestir, ter, 

mas porque não sabem “o que” vão comer, vestir ou ter amanhã. Essa é a força que move o 
mundo sem Deus e cobra um pedágio muito caro... Não é para este tipo de vida que o Senhor nos 
chamou. Não vivemos para o que material e sim para o que é eterno – Ler I Timóteo 6:8-10; 

Mateus 6:19-21. 
 

Perguntas para interação:  
1) Você se considera uma pessoa materialista? Quanto do seu sofrimento é baseado no desejo de 

ter coisas ou no medo de perdê-las? 
2) Como podemos diferenciar o que precisamos para viver daquilo que simplesmente 
ambicionamos? 

 
CONCLUSÃO - Se houver algum visitante descrente, desafie-o a receber Jesus como seu 

Salvador e Senhor. Faça a oração de entrega e consolide os que forem ganhos. Conduza os 
discípulos num tempo de oração e ministre especialmente por aqueles que reconhecem ser muito 

vulneráveis à ansiedade. Ajude-os a entregar esse fardo a Jesus! 
_______________________________________________________________________________ 
 

  MOMENTO DE PROSPERIDADE 
 

 
Genesis 22:12-14 – Lançaremos no Senhor a nossa fé e Ele responderá trazendo a nós a 
provisão. 
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COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

- Dia 05/12 – Rede de Jovens - Conexão Jump 

- Dia 06/12 – Batismo no Shalom às 9h – Culto da família as 9 e às 19h 

- Dia 12/12 – Congresso de Intercessão às 16h  

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
- Orem pelo Poder de Deus, neste momento de Pandemia que todos estamos vivendo. 

- Orem pelo Brasil e seus governantes, para que possam direcionar o povo brasileiro da melhor 

forma possível, neste momento de grande crise por qual estamos passando.  

- Orem sempre pela nossa cobertura: os Apóstolos Daniel e Sandra, Paulo e Leila, Rene e Marita. 

- Orem também por Israel - “Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te amam”. 

Salmo 122:6 


