
ESTUDO 12 
 
 

O QUE MOVE O SEU CORAÇÃO? 
 
TEXTO: Lucas 12:22-31 
 
INTRODUÇÃO 

• O coração tem movimento? 

• Em Provérbios lemos um alerta tão importante: “Acima de tudo, guarde o seu coração, 
pois dele depende toda a sua vida”. Provérbios 4:23 

• Quando a bíblia utiliza essa palavra não está se referindo ao órgão, cheio de músculo, 
responsável por bombear o sangue no corpo humano.  

• A palavra hebraica para coração (lev) é encontrada centenas de vezes na Bíblia. Na 
mentalidade bíblica, lev é o órgão humano central. Representa o ser interior. É o que 
nos faz amar, chorar, pecar e ter empatia. Um melhor equivalente em português seria 
“psique”. Trata-se de uma espécie de “centro de controle” e tomada de decisões, um 
lugar de onde emanam nossas vontades, atitudes e intenções. 

• Nesse sentido o coração tem movimento. Existem paixões e preocupações que inclinam 
o seu coração para um lado ou para outro.  

• Uma outra versão de Provérbios 4:23 diz que “do coração procedem as saídas da vida”. 
Ou seja, do coração emanam caminhos que guiam nossas escolhas; se não 
aprendermos a sondar e a lapidar nosso coração ele vai nos guiar a caminhos perigosos. 
Veja este alerta: “Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte.” 
Provérbios 14:12. 

 
1. CORAÇÃO PREOCUPADO 

• A ordem de Jesus é clara: “não se preocupem com suas próprias vidas”!  

• Jesus explica que mesmo com preocupação intensa não podemos acrescentar uma 
hora sequer à nossa vida. Mesmo a Bíblia orientando a deixar a preocupação de lado, 
a verdade é que muitas pessoas são dominadas pela ansiedade.  

• O pior é que ficamos ansiosos e preocupados com coisas que não deveriam ocupar 
nosso coração. 

• Para e pense: quais motivos geralmente nos fazem ficar preocupados? Você tem 
andado ansioso? 

• Jesus nos fala sobre três tipos de preocupação que não devemos ter: comida, vestuário 
e morte.  

• E de fato, pessoas dominadas pela preocupação e pela ansiedade estão tentando 
controlar suas vidas, sua subsistência e seu futuro. Temas como dinheiro, ambições, 
bens materiais e problemas de saúde, ocupam o coração de muitos e guiam essas 
pessoas dominadas pela ansiedade por caminhos distantes dos caminhos de Deus. 

• A raiz da preocupação e da ansiedade é o medo. Medo de faltar, medo de perder, medo 
da falta de controle. Por sua vez, o medo é o oposto da fé. Logo, uma pessoa 
preocupada é uma pessoa sem fé e que tem andado para cada vez mais longe de Deus. 
A cura da ansiedade é a confiança e a entrega. 

• Um coração preocupado está guiando sua vida por determinados sentimentos e 
prioridades. Uma pessoa preocupada com bens materiais, por exemplo, vai deixar de 
lado qualquer outra prioridade (inclusive Deus, sua família e sua saúde) para tentar 
controlar a questão financeira. Uma pessoa preocupada com a aparência vai investir 
sua vida, recursos e tempo para ter um corpo bonito ou roupas caras. A lista continua.  



• A Bíblia afirma que do coração procedem as saídas (caminhos da vida). Me diga o que 
te preocupa, ou seja, o que ocupa seu coração e eu te direi qual caminho sua vida tem 
seguido.  

• Hoje é o dia de você ser sincero na presença de Deus e reconhecer o que pré-OCUPA 
o seu coração. Seu centro de decisões e vontades pode estar previamente OCUPADO 
por algo. Se assim for, Deus foi colocado em segundo plano em sua vida e esse lugar 
secundário não será aceito por Ele. 

 
2. CORAÇÃO DESPREOCUPADO 

• O oposto do coração preocupado é o coração despreocupado. Esse coração demonstra 
fé e confiança em Deus, pois não está cheio de ansiedade por coisas materiais nem tem 
buscado controle. A principal marca desse coração é que ele está ocupado, ou seja 
preenchido, pelo Reino de Deus. 

• Jesus afirma que os pagãos (as pessoas que não conhecem verdadeiramente a Deus) 
correm atrás das coisas materiais, porque eles de fato não têm confiança em Deus e 
sua vida está guiada por prioridades dessa Terra. Um não-crente ocupado por essas 
coisas é normal e esperado. Afinal, o que diferente poderia guiar seu coração? 

• O problema é quando um crente em Jesus está ocupado por coisas secundárias e 
passageiras. Não combina com um homem ou mulher de fé, ser guiado por 
preocupações e investir sua vida nisso. Ao contrário, Jesus nos desafia a buscar, 
perseguir, nos ocupar, ir atrás do Reino de Deus. Esse é o movimento correto da vida 
de um cristão genuíno: buscar o Reino de Deus. 

• Buscar o Reino, para início de conversa, é buscar o Rei. Compreender sua vontade e 
seus planos. Em seguida, investir a vida para que o governo de Deus seja estabelecido 
em sua própria vida e ao seu redor. O convite de Jesus é para sermos agentes do Reino 
trazendo a vida e as prioridades de Deus à Terra. 

• O mais legal é que quando nosso coração está ocupado com Deus e o seu Reino, o 
Senhor promete cuidar das nossas necessidades. Existe um fluir de Deus e este fluir 
segue uma lógica: 

• Quando estamos preocupados com as coisas terrenas demonstramos falta de 
confiança em Deus. Ele retira o favor e o fluir dele e precisamos “correr atrás por 
nossa conta”. 

• Quando estamos focados em Deus e em seu Reino, Ele faz as coisas fluírem em 
nossa vida e age para ajudar no suprimento das nossas necessidades materiais. 

• O que é mais sábio? Se virar sozinho para conseguir as coisas e ainda ter o coração se 
distanciando de Deus? Ou buscar o Reino e contar com o favor de Deus para suprir 
suas necessidades? 

 
CONCLUSÃO 

• O ensino de Jesus sobre as preocupações está inserido em Lucas capítulo 12 e algo 
chama a atenção se olharmos o contexto geral deste capítulo. Há um tema que se repete 
várias vezes ao longo de todo o texto demonstrando que todos os argumentos que Jesus 
está apresentando convergem para o mesmo ponto. 

• Se você separar uns minutos a fim de ler Lucas 12, vai confirmar que Jesus está 
ensinando que não é sábio investir sua vida em acumular riquezas terrenas. Jesus 
mostra que foi confiado a nós o Reino de Deus e que se deixarmos de lado as 
orientações do Rei para cuidar das nossas coisas, isso nos será cobrado.  

• Ao longo de todo o capítulo, o tema central é a oposição entre a Terra e o reino de Deus, 
deixando claro que quando a morte chegar nossas ações serão julgadas e nossa 
fidelidade será provada. 

 


