
COMO SUPERAR A ANSIEDADE 
 

"Não busquem ansiosamente o que comer ou beber; não se preocupem com isso. Pois o 
mundo pagāo é que corre atrás dessas coisas; mas o Pai sabe que vocês precisam delas. 

Busquem, pois, o Reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas"  
(Lucas 12: 29 - 31). 

" Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês" (1Pedro 5.7). 

 

PERGUNTAS: 

a) Por que vivemos entre pagãos, como pagãos? (1 Pedro 2.12). 

b) Qual o significado da busca do Reino de Deus em primeiro lugar em nossas vidas? 

        Segundo John McArthur Jr., o significado do verbo lançar é o mesmo expresso pelo ato dos peões 

boiadeiros que lançaram o arreio sobre a montaria. Um peso era depositado sobre o animal de carga. 

        Argumentos bíblicos apresentados por Pedro ao longo da epístola que fundamentam à sua exortação 

para lançarmos nossa ansiedade sobre Deus: 

o Breve contexto da carta: alguns sustentam que o livro reflete uma situação não existente senão depois da 

morte de Pedro, pois entendem que a perseguição mencionada em 4.12-16 e em 5. 8,9 (ver também 1.7 ) 

refere-se ao reinado do Domiciano ( 81 - 96 d.C. ). No entanto, a situação que se desenvolvia nos tempos 

de Nero ( 54 - 68 ) é satisfatoriamente aludida por aqueles versículos. O livro bem pode ser datado no 

começo da década de 60 d.C. Pedro foi martirizado durante o reinado de Nero. 

o Pois "toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória, como a flor da relva; a relva murcha e cai a 

sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre" ( 1: 24 - 25 ); 

o Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o 

rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal (3.12). Ver também 2 Pedro 1.3. 

o " O que fazemos em segredo determina o grau de santidade que demonstramos em público. A oração é o 

ato confidencial que desenvolve uma vida que é, ao mesmo tempo, autêntica e profundamente humana" 

( Eugene H. Peterson ). 

o Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido ( 5.6 ). 

O saber lidar com o tempo é um problema sério para os ansiosos que geralmente, sofrem com a espera 

angustiante do tempo devido em suas vidas. Jesus ensinou: " Quem de vocês, por mais que se preocupe, 

pode acrescentar uma hora que seja à sua vida?" ( Lucas 12.25). Segundo Peterson (2008): " os moinhos 

da ação divina giram morosamente, enquanto os motores da perseguição operam de forma frenética. 

Nosso tempo compulsivo colide frontalmente com o tempo da providência divina. Queremos ditar-lhe 

não somente o que fazer, mas quando fazer. Nós o levamos a sério - se não, por que oraríamos a ele? - 

mas o problema é que nós nos levamos ainda mais a sério, dizendo-lhe exatamente o que deve fazer e 

quando". 

                                 Pastor Júnior Sipaúba 

GLOSSÁRIO: 

Eugene H. Peterson - é uma referência na teologia cristã contemporânea. Nascido em 1932, no estado de 

Washington (EUA). Em 1962, fundou a Igreja Presbiteriana Cristo Nosso Rei, em Maryland. Certa vez 

perguntaram a Peterson que versão do texto bíblico lia regularmente. Pouco à vontade para responder a 

questão, Peterson tergiversou. O interlocutor insistiu até que ele respondeu que suas leituras eram feitas 

direto do hebraico (AT) e do grego (NT). 


