
  

CÉLULA 04/2022 

 

QUEBRA GELO 
 
Você se considera uma pessoa ansiosa? Você já viveu algum momento de ansiedade? 
Conte em poucas palavras. 

_______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 

 
 

TEMA: VENCENDO A ANSIEDADE 
Mateus 6:25-27 

 
A ansiedade é um mal que tem afetado a maioria das pessoas. Vivemos em um mundo 
imediatista, onde queremos tudo na hora. Não temos paciência para esperar uma benção e muito 

menos para perseverar na adversidade, e o resultado disto tudo tem sido um excesso de 
ansiedade, que tem causado enfermidades físicas e emocionais, levando inclusive muitas pessoas 

a perderem o sono e a paz.  
 

No texto lido como base, Jesus nos ensinou que não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, 
sabendo que não podemos acrescentar um único dia no curso de nossas vidas com as 
preocupações e ansiedades.  

 
Hoje vamos aprender juntos 3 atitudes para vencer a ansiedade: 

 
1ª Atitude - ORAÇÃO - Leia Filipenses 4:6-7   
Buscar a calma tem sido recomendado até por profissionais da saúde, como meio de combater a 

ansiedade.  
Oração é mais do que um monólogo. Oração é um relacionamento profundo com Deus, onde 

compartilhamos com Ele nossas necessidades e preocupações. Infelizmente, no mundo moderno 
em que vivemos, muitos cristãos passam dias e dias sem reservar um tempo para falar com Deus 

em oração. Alegando falta de tempo as pessoas estão se distanciando cada vez mais de Deus e 
mergulhando numa ansiedade profunda. O v.7 diz que quando colocamos nossas petições diante 
de Deus em oração, Ele guarda nosso coração e mente com Sua paz.  

 
PERGUNTA: Em sua opinião, porque as pessoas tem tanta dificuldade em orar?  

 
2ª Atitude – OCUPAR A MENTE COM COISAS BOAS – Leia Filipenses 4:8  

O que tem ocupado nossa mente?  
Sabemos que a nossa mente é um campo de batalha. Há um ditado que diz que mente vazia é 
oficina do diabo. Por outro lado, uma mente cheia de pensamentos maus já é uma edificação do 

diabo.  
 



O texto lido nos ensina que temos que ocupar nossa mente com tudo que é honesto, verdadeiro, 
de boa fama, de louvor e de tudo que provém de Deus. Infelizmente muito cristãos ocupam a 

mente com programas sensacionalista que transmitem tudo de ruim que acontece no mundo, e o 
resultado é que as pessoas estão ficando cada vez mais oprimidas e ansiosas. 

Cuidado com o que você tem colocando diante dos olhos! Leia Mateus 6:22-23.  
 

PERGUNTA: Em sua opinião, como vencer as batalhas de nossa mente?  
 
3ª Atitude – PRATICAR A PALAVRA – Leia Filipenses 4:9. 

Em Tiago 1:23-24 está escrito: “Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é 
semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e, depois de olhar para si mesmo, sai 

e logo esquece a sua aparência”.  
 
Precisamos assumir o desafio de praticar os ensinamentos bíblicos que temos aprendido. Peça 

para o Espírito Santo te ajudar a colocar em prática o que você tem aprendido na Palavra de 
Deus. 

 
PERGUNTA: Em sua opinião, porque muitos têm dificuldades de colocar os ensinamentos da 

Palavra de Deus em prática?  
 
CONCLUSÃO: Se você tem sofrido com excesso de ansiedade, Deus te convida para começar a 

colocar esta Palavra em prática. Oração, ocupar a mente com coisas boas e praticar a 
Palavra vai lhe fazer um pessoa livre da ansiedade. No mais o Senhor te diz: ”Aquietai-vos, e 

sabei que eu sou Deus; serei exaltado entre os gentios; serei exaltado sobre a terra”.  
Sl 46:10 

______________________________________________________________________________ 
 

 MOMENTO DE PROSPERIDADE 

Provérbios 11:24 - “A quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais; ao que retém 
mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda”. 

______________________________________________________________________________ 

 

COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

Dia 10/02 – Macro Célula de Mulheres às 19h30 

Dias 11, 12 e 13/02 – Encontro de Homens da equipe 1 

Dia 12/02 - Rede de Juniores  

Dia 13/02 – Culto da Família às 9h presencial e às 18h presencial e on line pelo nosso canal no 

Youtube (MDP12 Oficial) 

Dia 19/02 - Congresso Revisão (faça sua inscrição pelo pix: ddpromessas@hotmail.com. Vagas 

limitadas) 

Dia 21/02 – Discipulado com Calebe (diretor e de teatro do MIR Manaus) 

Dia 22/02 – Teatro com Calebe e Equipe 

De 25/02 a 28/02 – Acampa Jump 

mailto:ddpromessas@hotmail.com


Dia 26/02 - Vigília 

_______________________________________________________________________________  

 

  AVISOS IMPORTANTES 

 

- É obrigatório o uso de máscara durante todo o culto, cobrindo a boca e o nariz. 

- No momento não estamos com nenhuma campanha de arrecadação de roupas na Igreja, 

portanto solicitamos não trazer roupas para doação, pois não temos onde guardar. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 
 

 

- Orem sempre pela nossa cobertura: os Apóstolos Daniel e Sandra, Leila, Rene e Marita. 
- Orem também por Israel - “Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te amam”. 

Salmo 122:6 


