Não se preocupe. Seu Pai celestial cuida de você.
Sermão de 3 de outubro de 2021
Mateus 6: 25-34
Clément Tendo, interno pastoral

Vou começar em inglês, mas logo mudarei para o francês.
Fornecemos tradução do sermão em inglês na tela aqui e em seus tablets em 10 outros idiomas.
Nossa passagem é tirada do Evangelho de Mateus.
Este livro foi escrito para os cristãos judeus e gentios.
Mateus deseja que eles vejam que Jesus Cristo é o Messias e uma bênção para todo o mundo.
Mateus está dizendo que tanto judeus quanto gentios podem descansar na salvação que Jesus Cristo
traz.
Por meio de Cristo, todos eles podem ser cidadãos do Reino de Deus.
Vou ler os versos em francês e depois orar.
Se você tiver a página de tradução aberta, poderá ler o texto na bela linguagem do coração com que
Deus o abençoou, enquanto me ouve ler.
Você também verá a tradução para o inglês da leitura das escrituras e do sermão aqui na tela.
Por favor, levante-se enquanto ouvimos a palavra de Deus:
Mateus 6: 25-34
25 “Portanto, eu vos digo: Não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que comerás ou pelo que beberás,
nem pelo teu corpo, pelo que vestires. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a
roupa?
26 Vede as aves do céu: elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o seu Pai
celestial as alimenta. Você não tem mais valor do que eles?
27 E qual de vocês, estando ansioso, pode adicionar uma única hora ao seu tempo de vida?
28 E por que você está preocupado com roupas? Considere os lírios do campo, como eles crescem: eles
não trabalham nem fiam,
29 contudo, eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles.
30 Mas, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje vive e amanhã é lançada ao forno, não vos
vestirá muito mais, homens de pouca fé?
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31 Portanto, não vos inquieteis, dizendo: ‘Que havemos de comer?’ ou ‘O que vamos beber?’ ou ‘O que
devemos vestir?’
32 Porque os gentios buscam todas essas coisas, e seu Pai celestial sabe que você precisa de todas elas.
33 Mas busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas te serão acrescentadas.
34 “Portanto, não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã estará ansioso para si mesmo. Basta
para o dia é o seu próprio problema.
Vamos ler juntos Isaías 40: 8—
“A grama seca, a flor murcha, mas a palavra de nosso Deus permanecerá para sempre.”
Rezemos
Pai Celestial, obrigado por hoje.
Agradecemos por estar aqui para ouvi-lo falar conosco.
Enquanto você nos alimenta, satisfaça nossos anseios com sua palavra.
Conceda-nos a graça de levá-lo a sério ao enfrentarmos as questões da vida.
Por meio da Sua palavra, que o Seu Espírito nos fortaleça para acreditar no Seu cuidado por nós.
Ajude-nos, seus filhos, a manter sua palavra central enquanto buscamos Seu reino e Sua justiça.
Oramos isso em nome de Jesus.
Agora, Deus, pelo sangue da aliança eterna, ajude-nos a fazer apenas a sua vontade.
Levante a mão se você nunca se preocupou com nada.
Todos nós nos preocupamos.
Se não nos preocupamos com o que não temos, preocupamo-nos com o que temos.
Pessoas solteiras se preocupam em se casar.
Mas eles não sabem que muitas pessoas casadas estão preocupadas com seu casamento.
Com o que você está preocupado?
Estar na melhor escola?
Quer usar a última moda?
Você está preocupado com os sapatos?
Talvez você esteja preocupado com a sua salvação ou a de um ente querido?
Você está preocupado com a segurança ou a segurança financeira de sua família?
Você está preocupado com sua vida?
Você está preocupado com a morte?
Ouça esta história para apreciar de alguma forma o que a preocupação pode fazer por você:
Certa manhã, a Morte estava entrando em uma cidade quando um homem o parou e perguntou o que
ele estava fazendo.
A morte respondeu: “Vou para a cidade para matar 10.000 pessoas.”
O homem respondeu: ”É terrível que você mataria 10.000 pessoas.”

One Voice Fellowship

2

A morte respondeu: “Pegar as pessoas quando chegar a hora é o meu trabalho.
Hoje eu tenho que pegar meus 10.000. ”
Mais tarde, quando a Morte estava saindo da cidade, o homem o encontrou.
Mais uma vez, o homem ficou furioso.
Ele disse: “Você me disse esta manhã que levaria 10.000 pessoas, mas 70.000 morreram hoje”.
A morte respondeu: “Não fique com raiva de mim.
Eu só peguei 10.000.
A preocupação matou todo o resto. ”
A preocupação é um grande problema e é por isso que Jesus passa algum tempo falando sobre isso.
Três pontos para a mensagem de hoje:
Ponto 1. Não se preocupe com nada (Mateus 6: 25-31, 34)
Ponto 2. Saiba que Seu Pai Celestial Se Preocupa com Você (Mateus 6:32)
Ponto 3. Buscar o Reino de Deus e Sua Justiça (Mateus 6:33)
Ponto 1. Não se preocupe com nada (Mateus 6: 25-31, 34)
Quando Jesus nos diz para não nos preocuparmos, Ele está, em outras palavras, dizendo: “pare de se
preocupar.”
Jesus passa muito tempo explicando esse ponto.
Por que você acha que ele faz isso?
É porque todos nos preocupamos.
“Preocupar-se” é ter problemas, sentir ansiedade mental por causa de uma situação difícil de controlar.
Basicamente, é uma batalha em nossos corações sobre controle.
E esse tipo de batalha é vivido tanto pelos pobres quanto pelos ricos.
Se você não está preocupado com o que falta, está preocupado com o que tem.
E ainda nesta passagem Jesus está dizendo aos Seus discípulos para não se preocuparem com coisas
como comida.
Comida e vida estavam ligadas no jardim do Éden.
Por causa da comida, Adão e Eva perderam a vida eterna.
Satanás pensou que poderia fazer isso com o segundo Adão, Jesus Cristo.
Satanás tentou Jesus dizendo-Lhe para transformar uma pedra em pão.
Mas Jesus, cujo alimento era fazer a vontade de Deus, respondeu de acordo com a palavra de Deus.
Cristo não podia perder Sua vida e a das pessoas que viera salvar, apenas por comida.
Por causa da salvação que Jesus conquistou para nós, estamos completamente seguros.
Nossas vidas não podem ser prejudicadas de forma alguma.
Então, por que devemos nos preocupar com comida?
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A vida que Jesus Cristo oferece a quem nele confia é muito melhor do que comida!
No entanto, devemos nos preocupar se ainda estamos em Adão, vivendo de acordo com a carne.
Mas, se vivemos em Jesus Cristo, nem a falta nem a abundância de alimentos devem nos preocupar.
Porque o alimento físico de que precisamos não pode ser comparado à vida eterna que temos em Cristo
Jesus.
Que Deus abra nossos olhos para que possamos ver as riquezas que temos em Cristo.
Nos versículos 28 a 30, Jesus fala sobre roupas.
Quem nasce com roupas?
Nenhum.
Estamos preocupados com o próximo par de sapatos, ou comprando marcas como Gucci, Nike, Polo,
Adidas.
Não que essas coisas sejam ruins.
Na verdade, todos vocês ficam ótimos com suas roupas maravilhosas.
Mas pense nisto: seu corpo é muito melhor do que as roupas caras que você quer usar.
E, no entanto, você só precisa de roupas enquanto seu corpo ainda está funcionando.
Na semana passada, sofri um acidente de carro.
Durante os 30 segundos que meu carro ficou fora de controle, nunca me perguntei sobre roupas ou
comida!
Em vez disso, durante todo o acidente, me perguntei se eu estava morrendo ou se ainda estava vivo.
E as próximas palavras que saíram da minha boca foram:
“Estou vivo, estou vivo, Uau! Uau! Uau!”
Esses 30 segundos me mostraram o que realmente importa.
Vida no corpo.
Pude ver que a razão de eu ainda estar viva era porque Deus estava me sustentando.
Da vida e comida, e corpo e roupas, Cristo nos traz no versículo 26 para a natureza.
Ele menciona pássaros, o que incluiria animais do campo como os esquilos.
Ele também menciona lírios, o que incluiria as belas flores que vemos na Virgínia.
Quem alimenta os pardais, essas aves comuns que não semeiam nem colhem?
Quem alimenta os esquilos que vemos por toda parte aqui na Virgínia?
Quem faz essas flores lindas assim?
Amigos: Gosto de olhar as flores aqui na Virgínia enquanto caminho.
Eu não posso deixar de tirar fotos.
O Deus que criou o mundo continua a decorá-lo com beleza para nosso prazer.
Jesus nos mostra o fato de que Salomão era o homem mais rico e sábio do mundo.
E, no entanto, em toda a sua glória, Salomão nunca pareceu tão bom quanto essas flores.
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Você foi criado à imagem de Deus, sim?
Você foi feito de maneira terrível e maravilhosa, como vemos no Salmo 139: 14.
Depois de criar os seres humanos, Deus disse algo que não disse depois de criar outras coisas.
Ele disse que outras coisas eram boas.
Mas depois de criar o homem, Deus disse em Gênesis 1:31 que era “muito bom”.
Porque Ele cuida de você e de mim, Deus faz com que as plantas cresçam para que tenhamos comida
em nossas geladeiras (Salmo 104: 14).
Esse Deus que cuida de todos vocês chega a conhecer a quantidade de fios de cabelo da sua cabeça.
Portanto, nenhuma parte de você pode perecer sem o conhecimento Dele (Lucas 12: 7; 21:18).
Jesus não quer que nos preocupemos porque: Preocupar-se é exercitar-se em futilidade (versículos 27,
34).
A preocupação não pode acrescentar nada ao nosso ser.
Em vez disso, isso nos preocupa ainda mais.
A preocupação com o amanhã torna as coisas ainda piores.
Porque nenhum de nós sabe como será daqui a uma hora.
Preocupar-se com o amanhã é como segurar o vento na palma das mãos, pois não podemos segurar o
futuro.
Preocupar-se é ter pouca fé (versículo 30).
Preocupamo-nos porque nos esquecemos de que a terra e todas as coisas nela pertencem ao Senhor
(Salmo 24: 1).
Deus promete prover para Seus filhos (Filipenses 4:19).
Lembre-se de que você pode estar preocupado, mas Jesus não está preocupado onde está agora.
Ele é capaz de proporcionar paz para você em todas as circunstâncias.
Ele está com você e em você.
Confia nele.
Com o que você está preocupado?
Seu casamento é difícil?
Deus inventou o casamento, então peça a ele para repará-lo.
Você está preocupado com a doença?
Deus te formou e te sustenta, então ele é capaz de te curar.
Você está lutando em sua caminhada com o Senhor?
Ele salva completamente aqueles que vêm a ele (Hebreus 7:25).
Você nem tem certeza se está salvo?
Jesus é um Salvador manso e humilde, hoje, você pode correr até ele com seu fardo pesado (Mateus
11).
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Você está preocupado com o futuro?
Ele o segura em Suas mãos.
Portanto, meus amigos, a solução para todos os problemas humanos não são programas ou palavras que
falam consigo mesmo.
A solução é a fé em Deus, o Criador e sustentador de tudo o que ele criou.
Quando Jesus diz: “não se preocupe”, ele não está promovendo preguiça ou descuido.
Não podemos parar de trabalhar porque Jesus disse que não devemos nos preocupar.
Em vez disso, devemos trabalhar arduamente em espírito de oração e fazer planos para o futuro.
Porque confiamos que Ele estabelecerá a obra por nossas mãos (Salmo 90:17).
Ponto 2. Saiba que Seu Pai Celestial Se Preocupa com Você
Mateus 6: 32— “Pois os gentios buscam todas essas coisas, e seu Pai celestial sabe que vocês precisam
de todas elas.”
Você é mais precioso para Deus do que qualquer outra coisa que ele criou, como vimos no versículo 26.
Você foi criado à Sua imagem (Gênesis 1:27).
É por causa do amor de Deus pelos portadores de Sua imagem que Ele iniciou a redenção.
A salvação é nossa necessidade básica porque nosso problema básico é o pecado.
Não precisamos de comida, roupas e outras coisas tanto quanto precisamos de vida eterna.
Precisamos conhecer a Deus pessoalmente e ter um relacionamento com Ele (João 17: 3).
Precisamos ser restaurados à Sua presença porque o pecado nos roubou esse privilégio.
Sua promessa é que Ele estará conosco.
A presença de Deus foi encorajadora e confortante para Josué enquanto ele conduzia o povo de Deus
para a Terra Prometida.
Deus disse a ele em Josué 1: 5:
“Nenhum homem será capaz de estar diante de você todos os dias de sua vida.
Assim como estive com Moisés, estarei com você.
Eu não vou te deixar ou te desamparar. ”
Irmãos e irmãs, vocês precisam da presença de Deus com vocês.
Porque se você está com Aquele que possui a terra e tudo o que há nela, com o que você pode se
preocupar?
Claro, nada.
Você sabe que Ele o ama a ponto de dar Seu Filho unigênito (João 3:16)?
Ouça o que Paulo diz em Romanos 8: 32—
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“Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também
com ele todas as coisas?”
O Filho de Deus é chamado de Emanuel, o que significa que Deus está conosco (Isaías 7:14; Mateus
1:23).
Se o próprio Deus está conosco, não podemos duvidar de Seu cuidado por nós.
Ele sabe do que precisamos antes mesmo de mencioná-lo e prometeu prover para nós.
Lembre-se do que Paulo escreve em Filipenses 4: 19—
“E meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com suas riquezas na glória em Cristo
Jesus.”
Todos nós podemos nos preocupar com nossa saúde, segurança, proteção, futuro, casamento, etc.
Quando o fizermos, vamos reivindicar esta promessa que é nossa em Cristo e colocá-la na primeira
pessoa.
“Meu Deus suprirá todas as minhas necessidades de acordo com suas riquezas na glória em Cristo
Jesus.”
Saber disso nos ajuda a focar em questões de primeira importância: buscar o reino de Deus e Sua
justiça.
Isso me leva ao nosso terceiro ponto.
Ponto 3. Buscar o Reino de Deus e Sua Justiça (versículo 33)
Mateus 6: 33 - “Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão
acrescentadas.”
O Reino de Deus e a justiça estão ligados.
Não podemos falar do reino sem falar sobre justiça.
Porque sem justiça ninguém pode entrar neste reino.
Somente Cristo se qualifica como cidadão perfeito do reino de Deus.
Ele é o único cujo desejo completo é fazer a vontade do pai.
Ao contrário de Adão, Jesus não desobedeceu à vontade de Deus por causa da comida quando Satanás
o tentou.
Em vez disso, Jesus disse em Mateus 4: 4:
“Está escrito: ‘O homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.’”
Jesus não estava preocupado com comida.
Para Jesus, fazer a vontade de Seu Pai é mais importante para a vida do que o alimento em si.
João 4: 34“Jesus disse-lhes: ‘A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra.’”
Na verdade, por Sua vida e morte, Jesus cumpriu toda a justiça de que precisamos.
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Buscar o reino de Deus significa acreditar que Ele possui e governa todas as coisas.
Quando fizermos isso, Deus fornecerá o que precisamos, desde que esteja de acordo com a Sua
vontade.
Como vimos em nossa série de sermões sobre casamento, tudo deu errado por causa da queda de Adão.
Mas graças a Deus pela perfeita obediência de Cristo à vontade de Deus.
Jesus tem justiça perfeita para que seja o buscador perfeito do reino de Deus.
Nós não somos como ele.
Portanto, para que busquemos o reino de Deus, Cristo tem que nos carregar.
Porque somente Cristo tem a justiça que este Reino requer.
Você colocou sua confiança nele?
Ao confiarmos que somente Jesus é capaz de nos carregar, aprendemos que Deus é quem está sobre
todas as coisas.
Entendemos que Ele é o único que pode nos salvar de nossos pecados.
Entendemos que no reino de Deus temos todas as nossas necessidades supridas.
E buscar esse reino se torna nossa prioridade.
Como buscamos este reino?
Como Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, buscamos o reino de Deus alinhando nossa vontade com
a vontade de nosso Pai celestial.
Buscar o reino de Deus inclui estas coisas:
Aceitando-o como o rei e Senhor de todos os aspectos de nossas vidas.
Depende de Seu governo e se compromete com Seu serviço.
Confiar nEle para tudo o que precisamos para ter fé e vida, nesta vida e na que está por vir.
Porque para aqueles que estão em Cristo, grandes coisas ainda estão por vir.
Coisas que “ninguém viu, nem ouvido ouviu ...” (Coríntios 2: 9).
Você confia nisso?
Ou você apenas pensa que essas são apenas algumas idéias religiosas vazias?
Isso é real, meus amigos.
Sim, você precisa de recursos materiais nesta vida.
Sim, você quer que seus relacionamentos funcionem bem.
Mas você precisa de Deus em primeiro lugar.
Portanto, busque Seu reino e Sua justiça.
Procure um relacionamento com Ele, confiando na vida, morte e ressurreição de Jesus, para você.
Peça a Ele para tornar esta mensagem real para o seu coração.
Ele providenciou vários meios de graça para nos ajudar nesta vida.
Isso inclui oração, comunhão com irmãos e irmãs em Cristo, adoração e estudo da palavra de Deus.
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Também recebemos graça quando ouvimos a palavra pregada e participamos dos sacramentos.
Essas coisas fortalecem nossa fé quando chegam tempos de preocupação e ansiedade.
Filhos de Deus, não nos preocupemos, porque nosso Pai celestial cuida de nós.
Em vez disso, vamos buscar o reino de Deus enquanto vivemos aqui sob o Seu governo.
Senhor nos ajude.
Rezemos:
Senhor, obrigado por nos alimentar.
Obrigado por nos lembrar de Seu cuidado.
Ajude-nos a não nos preocupar com nossas circunstâncias.
Queremos ser pessoas que se preocupam em primeiro lugar com o Seu reino.
À medida que o Seu Espírito nos fortalece, queremos ser pessoas que confiam na justiça encontrada em
nossa união com Seu Filho Jesus Cristo.
Pois Nele podemos ter a certeza da vida eterna e da cidadania do Reino que Ele conquistou para nós.
Portanto, Pai celestial, ajude-nos a ser alegres e em paz, não importa o que aconteça.
Esteja conosco e nos conduza sempre.
Em nome de Jesus, oramos assim.
Agora, Deus, pelo sangue da aliança eterna, ajude-nos a fazer apenas a sua vontade.
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