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Lançado sobre
ELE...

Todos nós, passamos por desafios, 
confrontos, lutas que pode nos conduzir a uma 
situação de preocupação até o pânico; mas 
neste meio do caminho ficamos ansiosos e 
temerosos quanto o que poderá acontecer. 
Creio que isso é presente na vida de cada ser 
humano, não é diferente conosco os filhos de 
Deus.

Como filhos de Deus, temos a quem 
recorrer ao Senhor, pois são inúmeras a 
passagens da Escrituras que podem e devem 
conduzir as nossas vidas em direção a 
confiança e dependência. Desejo destacar: 1 
Pedro5.7 “Lancemos sobre ele todas a sua 
ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês.”

Neste pequeno mais profundo texto das 
Escrituras, temos um convite de modo 
constante a lançar ou depositar sobre Deus, 
isso implica em que saibamos quem Ele é bem 
como do que Ele é capaz. Temos a dimensão 
de quem é o Senhor Deus? Criador de céus e 
terra, criador de tudo que há, mantenedor de 
todas a coisas, poderoso e capaz de fazer 
coisas extraordinárias, bem como pequenas 
coisas em nosso dia a dia. Só podemos confiar 

em algo que conhecemos! Assim, há um 
convite constante do Senhor para que 
lancemos sobre Ele, todas as nossas 
inquietações.

Quando não lançamos sobre ELE nossas 
ansiedades, é porque ainda não conhecemos 
o nosso Deus como devemos, pois achamos 
que podemos resolver a situação pelas nossas 
forças ou métodos, isso tem um nome = 
orgulho, soberba.

Ainda neste texto, há uma promessa 
a�va e presente, “porque ele tem cuidado de 
vocês”, um Pai zeloso que protege cuida, 
ampara aos seus filhos em todas as situações. 
Assim, que possamos aprender a lançar sobre 
o nosso Deus, todas as inquietações pois ELE é 
muito confiável! Não desperdice tempo ou 
energia em procurar a solução em outras 
fontes, nosso Deus é confiável para solucionar 
questões da nossa alma.


