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Nesses versos, 19 a 34, Jesus nos 

mostra que na busca pelo   fundamental 

temos que nos precaver contra a 

ansiedade pelas coisas supérfluas! 

Olhar de maneira adequada é fixar-se 

num único assunto. 

Querer um tesouro celestial, e ao 

mesmo tempo, acumular riquezas 

nesse mundo são duas coisas 

absolutamente incompatíveis.  
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 Jesus nos mostra também que é 

impossível servir a dois senhores (v. 

24), pois as ordens recebidas seriam 

por vezes conflitantes 

Mas não estaríamos expondo-nos a 

privações, correndo o risco de não ter o 

necessário para o tempo presente, caso 

renunciássemos às riquezas?  

A resposta de Jesus a essa questão é 

objetiva: “Não andeis ansiosos pela 

vossa vida” (v. 25). 
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Estejamos alertas e abramos nossos 

olhos, como nos pede o Senhor Jesus. 

Ele recomenda que observemos na 

criação os inumeráveis pequenos sinais 

da assistência e da bondade do Pai 

celeste. 

Quando constatamos sua bondade 

podemos manter o foco no fundamental 

sabendo que Deus tem cuidado de nós!  



1. Não acumuleis para vós 
outros tesouros sobre a 

terra, onde a traça e a 
ferrugem corroem e onde 

ladrões escavam e roubam; 
mas ajuntai para vós 

outros tesouros no céu, 
onde traça nem ferrugem 

corrói, e onde ladrões não 
escavam, nem roubam; 

porque, onde está o teu 
tesouro, aí estará também 

o teu coração. 
Mt 6.19-21 
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1. NA ÁREA DAS NOSSAS POSSES 

O problema: 

O acumulo e a devoção às riquezas 

A orientação: 

Não ajuntem e não se submetam às 
riquezas terrenas 

A ilustração: 

Tesouros terrenos podem ser atacados 

O princípio: 

A dedicação às riquezas terrenas nos 
impedem de ajuntar bens espirituais   



 2. São os olhos a lâmpada 
do corpo. Se os teus olhos 

forem bons, todo o teu 
corpo será luminoso; se, 

porém, os teus olhos forem 
maus, todo o teu corpo 

estará em trevas. Portanto, 
caso a luz que em ti há 

sejam trevas, que grandes 
trevas serão!  

Mt 6.22-23 
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2. NA ÁREA DAS NOSSAS ATENÇÕES 

O problema: 

Visão incorreta dos valores da vida 

A orientação: 

Cuidado com aquilo que chama nossa 
atenção 

A ilustração: 

Os olhos são a entrada para as imagens 
da vida 

O princípio: 

Se nossa vida for incorreta estamos em 
grande erro   



 3. Ninguém pode servir a 
dois senhores; porque ou 
há de aborrecer-se de um 

e amar ao outro, ou se 
devotará a um e 

desprezará ao outro. Não 
podeis servir a Deus e às 

riquezas. 
Mt 6.24 
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3. NA ÁREA DA NOSSA DEDICAÇÃO 

O problema: 

Tentar agradar a dois senhores (Deus e 
Mamon) 

A orientação: 

Ninguém consegue servir a dois senhores 

A ilustração: 

A dedicação a um senhor entristece o outro 
senhor  

O princípio: 

Temos que definir a quem nos dedicamos  



4. Por isso, vos digo: não 

andeis ansiosos pela vossa 

vida, quanto ao que haveis 

de comer ou beber; nem 

pelo vosso corpo, quanto 

ao que haveis de vestir. Não 

é a vida mais do que o 

alimento, e o corpo, mais do 

que as vestes? Observai as 

aves do céu: não semeiam, 

não colhem, nem ajuntam 

em celeiros; contudo, vosso 

Pai celeste as sustenta. 

Porventura, não valeis vós 

muito mais do que as aves? 

Mt 6.25-26 
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4. NA ÁREA DA NOSSA SUBSISTÊNCIA 

O problema: 

Preocupação com o que comer e com o que 
vestir 

A orientação: 

Não se preocupem com isso 

A ilustração: 

As aves não semeiam, colhem ou estocam, mas 
Deus as sustenta  

O princípio: 

É maior o valor da nossa vida do que aquilo que 
nos sustenta  



5. Qual de vós, por 

ansioso que 

esteja, pode 

acrescentar um 

côvado ao curso 

da sua vida? 

Mt 6.27 
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5. NA ÁREA DA NOSSA EXISTÊNCIA 

O problema: 

Preocupação em ter uma vida mais longa 

A orientação: 

Ninguém pode acrescentar mais tempo à sua 
vida 

A ilustração: 

Um côvado de tempo, um tempo a mais  

O princípio: 

É maior o valor da nossa vida espiritual do que 
da nossa vida física  



6. E por que andais ansiosos 

quanto ao vestuário? Considerai 

como crescem os lírios do 

campo: eles não trabalham, nem 

fiam. Eu, contudo, vos afirmo 

que nem Salomão, em toda a 

sua glória, se vestiu como 

qualquer deles. 

 Ora, se Deus veste assim a erva 

do campo, que hoje existe e 

amanhã é lançada no forno, 

quanto mais a vós outros, 

homens de pequena fé? 

Portanto, não vos inquieteis, 

dizendo: Que comeremos? Que 

beberemos? Ou: Com que nos 

vestiremos?   

Mt 6.28-31 
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6. NA ÁREA DA NOSSA PROTEÇÃO FÍSICA 

O problema: 

Preocupação com o que vestir 

A orientação: 

De nada adianta andarmos ansiosos 

A ilustração: 

Os lírios do campo não trabalham, nem fiam, 
mas Deus os veste melhor que Salomão 

O princípio: 

É mais valioso o nosso corpo do que as 
vestes que o protegem 



 7. Porque os gentios é que 

procuram todas estas coisas; 

pois vosso Pai celeste sabe 

que necessitais de todas elas; 

buscai, pois, em primeiro 

lugar, o seu reino e a sua 

justiça, e todas estas coisas 

vos serão acrescentadas. 

Portanto, não vos inquieteis 

com o dia de amanhã, pois o 

amanhã trará os seus 

cuidados; basta ao dia o seu 

próprio mal.  

Mt  6.32-34 
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7. NA ÁREA DOS NOSSOS OBJETIVOS 

O problema: 

Ansiedade pelos objetivos incorretos 

A orientação: 

Busque o principal com o qual podemos 
ajudar a transformar nosso mundo 

A ilustração: 

Deus já sabe das nossas necessidades de 
hoje e de amanhã  

O princípio: 

Deixe a ansiedade sob os cuidados de Deus  



CONCLUSÃO 

Onde colocamos nossa confiança? 

Onde colocamos nossa segurança? 

Na parábola do “rico insensato” Jesus 

responde a essas questões: 

Jesus disse e devemos considerar que: 

“a vida de um homem não consiste na 

abundância dos bens que ele possui” e, 

louco é aquele “que entesoura para si 

mesmo e não é rico para com Deus” 

Lc 12.13-21  
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