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Nossa sociedade está completamente tomada pela ansie-

dade e o número de pessoas atingidas por este mal crescem 

absurdamente todos os dias. De acordo com a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o Brasil é o país com a maior taxa de 

pessoas com transtornos de ansiedade no mundo inteiro e o 

quinto em casos de depressão. Conforme o levantamento da 

OMS, 9,3% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade e 

a depressão afeta 5,8% da população. 

Este é um mal que vem ganhando terreno no mundo inteiro 

e principalmente em nosso país, porém nós cristãos temos a 

solução para o fim de toda ansiedade! De acordo com a Bíblia, 

a ansiedade pode ser combatida através da oração (Fl 4.6) e da 

confiança em Deus, sabendo que ele detém o controle sobre o 

tempo, sobre as circunstâncias e sobre o futuro.

“lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem 

cuidado de vós.” 1Pe 5.7.

Com base no texto de 1 Pedro 5.7, é interessante traçarmos 

um paralelo, pois este texto reitera que o cuidado de Deus é o 

motivo pelo qual não devemos andar ansiosos, sendo assim, 

podemos afirmar que a confiança em Deus é um dos principais 

pilares para combater este mal.

Em Mateus 6.25-34, ainda no sermão do monte, Jesus fala 

a respeito da ansiedade e da preocupação que os discípulos 

tinham com as coisas da vida e faz a seguinte declaração “...Não 

vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé?”, através 

desta frase, Jesus traz uma verdade à tona: ansiedade é falta de 

fé, e definitivamente não pode fazer parte do caráter daquele 

que confia em Deus e depositou no Senhor a sua vida. 

É preciso se firmar na verdade de que Deus cuida de todo 

aquele que confia nEle, pois tendo fé nisso, não haverá mo-

tivos para preocupações com o futuro, pois Deus também 

estará lá zelando por seu povo. A ansiedade se alicerça na 

falta de fé, porém a confiança se alicerça em um Deus TO-

DO-PODEROSO.
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