
ESTUDO DE PG EM FAMÍLIA 2020 (30/06/2020)      

Tema:   “Ansiedade não, Paz!”   
Quebra-gelo (5m): Você se considera uma pessoa ansiosa? 

Versículo chave: “E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará 

os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.” Fl.4.7 
 

Cantem: “Sou feliz com Jesus” 
 

 

1. CLAREZA  (Estudando e Compartilhando a Palavra – 25m):  

 

INTRODUÇÃO:  O apóstolo Paulo estava preso e algemado na cidade de Roma, mas era o homem mais livre 

daquela cidade. As suas palavras são bastante oportunas e significativas: “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 graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa 

mente em Cristo Jesus” (Fp 4.6,7). O que podemos aprender com isso? 

 

A ANSIEDADE É UM PARASITA QUE SUGA A SEIVA DA NOSSA ALMA E NOS DEIXA 

VAZIOS DE ESPERANÇA. A ansiedade estrangula nossas emoções e atormenta a nossa mente com muitas 

inquietações. Onde a ansiedade reina, a paz não desfila com liberdade. O apóstolo Paulo, mesmo sob 

algemas, ordena à igreja de Filipos a se alegrar constantemente no Senhor. Exorta a igreja a não se entregar à 

ansiedade, mas vencê-la por meio da oração. Quando nos quedamos diante do grande Deus, nossos problemas 

se apequenam. Quando conhecemos a grandeza de Deus, nossa alma se aquieta. Quando recorremos ao trono 
da graça, as tempestades da nossa alma se acalmam. No lugar do vendaval da ansiedade, a paz de Deus vem 

governar nosso coração e nossa mente. Isso, porque, a ansiedade é um sentimento errado e um pensamento 

errado. Triunfamos sobre a ansiedade pela oração e o resultado é o governo da paz no lugar da tirania da 

ansiedade. Você tem deixado a ansiedade sufocar sua alegria, vigor e esperança?  

 

A PAZ DE DEUS NÃO É PAZ DE CEMITÉRIO. Não é calmaria nem ausência de luta. É uma paz que a 

mente humana não consegue explicar. É aquela que “excede todo o nosso entendimento”. Essa paz coloca 

uma escolta divina ao redor da nossa cabeça e do nosso coração; guarda a nossa razão e também os nossos 

sentimentos. Quando a ansiedade, tenta novamente, controlar nossa vida, não consegue mais, pois a paz de 

Deus, como uma muralha celestial, protege tanto nossos pensamentos como nossos sentimentos. Quando foi 

a última vez que você permitiu que a ansiedade dominasse seus pensamentos e sentimentos? Resolveu 

alguma coisa da situação? 

 

A ANSIEDADE TEM SIDO UM FLAGELADOR IMPIEDOSO EM NOSSOS DIAS. Estrangula as 

emoções de ricos e pobres, doutores e analfabetos, jovens e velhos, crentes e descrentes. Muitos não vivem o 

presente com medo do futuro. Outros não alçam voos rumo ao futuro, porque ainda estão presos pelas grossas 

correntes do passado. A ansiedade só perde seu poder em nossa vida, quando encontramos alívio para nossa 

consciência no perdão divino com respeito ao passado, quando desfrutamos da paz de Deus em nossa alma 

com respeito ao presente e quando mantemos nossa viva esperança em Cristo com respeito ao futuro. O que 

você acha que ainda precisa fazer para se libertar das garras da ansiedade?  

 

PARA FINALIZAR:    Paulo estava na prisão física, mas estava livre do tormento da culpa e do medo da 

morte. Longe de capitular-se à tristeza, desabotoou sua alma, deixando fluir de seu coração torrentes de 

alegria. Longe de viver estrangulado pela ansiedade, conclamou os cristãos a vencê-la por meio da oração, 

petição e ações de graças. Em vez de viver perturbado com a carranca das circunstâncias adversas, apropriou-

se da paz de Deus que excede todo o entendimento. E você o que pensa em fazer depois desses 

ensinamentos?  
 

2. ALINHAMENTO (Nossos desafios –  20m) :   Que lições esse estudo traz para vocês hoje?  

3. MOVIMENTO  (Evangelismo e Serviço –  10m):   Não esqueçam da cadeira vazia!  Precisamos alcançar 

pessoas para Cristo, como um todo. Precisamos ser uma igreja multiplicadora! Ganhem pessoas para Cristo! Aproveite 

esse tempo de crise como oportunidade para levar a salvação a outras pessoas!      

4. FOCO: Não percam o foco da MULTIPLICAÇÃO!  Seu PG existe para se multiplicar!   


