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 Bom dia, meus queridos amigos! Uma ótima sexta-feira para 
você e todos os seus. Preocupação? Será que conseguimos viver sem ela? Se 
pudéssemos medir o quanto estamos mais próximos a Deus, o número das 
nossas preocupações diárias seria um excelente parâmetro. Quanto mais 
preocupações contabilizadas, menos fé, mais distantes de Deus.  

  
De fato, ao nos preocuparmos consideramos as circunstâncias 

que nos envolvem superiores a Deus. Perdemos o sono, ficamos fastiosos, 
depressivos e começamos a elaborar uma série de possíveis “consequências” 
que poderão advir caso isso ou aquilo venha a acontecer.  

  
O Salmo 127:2 afasta esse comportamento:  
 
“Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando 
arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a 
quem ama.”   
  
O evangelista Lucas, entre outras recomendações, nos adverte a 

termos cuidado para os nossos corações “não fiquem sobrecarregados com 
as ansiedades da vida” (Lucas 21:34).  

  
Sobre esses “ses”, que nos causam ansiedade e comprometem a 

nossa fé, Max Lucado nos ensina:  
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E Se …  
  
A preocupação é o saco de pano de fardos – transbordando com 

“e ses“! E se chover no casamento? E se depois de toda minha dieta, eles 
descobrirem que a alface engorda, mas chocolate não? O saco de pano de 
preocupação!  

  
Ninguém quer suas preocupações. Verdade seja dita, nem você 

as quer. Ninguém precisa lembrá-lo do alto custo da ansiedade, mas, eu o 
farei mesmo assim. A preocupação não é uma doença, mas ela causa doenças 
– pressão alta, problemas de coração, enxaqueca, e um monte de problemas 
intestinais. Jesus disse em Mateus 6:27 “Você não consegue acrescentar 
nenhum tempo à sua vida se preocupando com ela.”  

 
A preocupação é um trabalho que você não consegue terceirizar, 

mas consegue superar. Davi declara em Salmo 23:2 “ele me conduz a águas 
tranquilas”. Ele me conduz. Ele está à minha frente. Deus nos conduz! Que 
diferença isso faz!  

  
Que neste novo dia possamos descansar no Senhor.  
 

 


