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ESTRESSE: 
PROBLEMA OU OPORTUNIDADE? 

 O estresse tanto pode ser um problema quanto uma 
oportunidade. O estresse é prejudicial se você não sabe 
como tratá-lo. Mas, se você puder controlar, o estresse 
ajudará você a se conhecer melhor e a amadurecer como 
pessoa. 

 O estresse já foi comparado ao sal, à pimenta e a outros 
condimentos. Uma quantidade pequena, pode realçar o 
sabor do alimento. Uma quantidade excessiva, é prejudici-
al. Como o estresse está interferindo em sua vida? Ele está 
a seu favor, ou está dominando você e prejudicando a sua 
saúde física, mental, emocional, social e espiritual? Aí está 
o grande desafio! 

 Muitos têm transformado o seu estresse em uma 
oportunidade de crescimento. A confiança em Deus lhes 
tem dado esperança e confiança. Essa confiança lhes deu 
forças para superar tensões e para controlar o estresse em 
graus mais agudos. (Em casos graves, o estresse pode 
matar!). Este livrete quer ajudar você a desenvolver um 
“estresse positivo”, mas ele não promete resolver pro-
blemas individuais profundos. Em vez disso ele oferece 
ideias práticas para controlar o estresse comum da vida 
diária. 

O QUE É O ESTRESSE? 

 O estresse é uma “sobrecarga emocional”, causada por 
tensões excessivas. Essa tensão exagerada pode ser física, 
resultante do excesso de trabalho caseiro, manual ou de 
qualquer outra atividade. Ele também pode ser emocional, 
como reação a grandes alterações na vida, tais como um 
novo emprego, ou mudança de casa para um lugar estra-
nho. 

 



 

O QUE É CONTROLAR O ESTRESSE? 

 O estresse é algo natural. Todos o experimentam diari-
amente. Um incômodo no trânsito, uma discussão, a perda 
de um documento, uma casa desarrumada, o alto custo de 
vida - esses são alguns fatores que contribuem para o esta-
belecimento de estresse. Via de regra, 98% das situações 
estressantes, não constituem problemas maiores. Os res-
tantes 2%, no entanto, podem tornar a vida quase impossí-
vel. Na verdade, 2% das situações estressantes, causam 
98% dos “estresses negativos”. 

 Não desespere! O estresse pode ser controlado. Você 
pode desenvolver uma estratégia para controlar o seu 
estresse pessoal. Até mesmo no convívio de sua família, 
uma estratégia de controle de estresse pode ser desen-
volvida. 

 A chave não consiste em evitar o estresse. Em vez dis-
so, o sucesso no controle do estresse consiste:  

1) em manter o “estresse positivo” e  

2) em superar o “estresse negativo”. 

 E você pode reconhecer a diferença entre os dois. Você 
precisa se armar de valores claros, de conhecimento espiri-
tual profundo, e de reflexão. Você precisa colocar Deus no 
centro da sua vida estressante, em vez de escondê-lo entre 
as quatro paredes de uma igreja. Você precisa analisar o 
seu estresse sob a luz da Palavra de Deus, de forma que o 
amor, o perdão e a paz que ele oferece, se tornem a razão 
de sua existência. 

UM POUCO DE ESTRESSE É PERIGOSO? 

 Recentes publicações na área médica dizem que tanto 
estresse demais como estresse de menos podem prejudicar a 
saúde de uma pessoa. Alguns médicos estimam que 80% a 
90% das doenças têm relação com estresse. “Doenças de 
adaptação” é uma frase que abrange as doenças causadas 



 

pelas rápidas transformações na sociedade, na estrutura 
familiar, nos papéis do homem e da mulher, na economia, 
etc. Essas mudanças podem exigir centenas de decisões 
diárias. As “doenças de adaptação” compreendem as úlce-
ras, a hipertensão e as crises de ansiedade. 

 Por outro lado, um nível de estresse excessivamente 
baixo, pode causar as “doenças de estagnação”. Solidão, 
isolamento, perda de razão para viver, auto estima baixa, 
falta de desafios positivos, vício em televisão, tudo isso 
pode induzir alguém a níveis excessivamente baixos de 
estresse que, por sua vez, podem levar à falta de motiva-
ção, depressão, tédio, e distúrbios digestivos. É aconselhá-
vel consultar um médico nesses casos. 

MEDINDO OS NÍVEIS DE ESTRESSE 

 O seu corpo emite sinais. Por isso, preste atenção aos 
sintomas: 

• Dores de cabeça frequentes podem ser um sinal de 
sobrecarga mental, ou um sinal de que você está ten-
tando manter tudo sob seu domínio, por temer que 
você possa perder o controle. 

• Dores nos ombros podem indicar que você está car-
regando uma carga emocional demasiadamente pesa-
da para você. 

• Dores nas costas podem estar lhe enviando a mensa-
gem: “Calma! Devagar!” 

• Problemas digestivos podem ser outro resultado de 
tensões, que lhe estejam dizendo: “Você precisa re-
partir a sua angústia acumulada com um amigo”, ou 
“mude de ambiente”. 

 Existem outros sinais de advertência: fadiga, frustração, 
impaciência, uma relação insatisfatória com o cônjuge, 
desentendimento com amigos, com companheiros de tra-
balho, ou com parentes, irritação com os amados, insônia, 



 

e mudanças no peso. Se estas coisas persistirem, procure 
um médico. 

 Preste atenção no seu corpo, na sua mente e no seu 
espírito. Faça as mudanças que forem necessárias. Deus 
deu a você um corpo maravilhoso. Conheça-o melhor. 

 Acima de tudo, lembre-se: Deus sempre está com você, 
e está pronto a ajudá-lo, não importa o que você esteja 
sentindo. O amor de Deus para com você é maior do que 
os sentimentos que você tem. Confiar em Deus significa 
descansar nele, na certeza de que ele não permitirá carga 
maior do que você pode suportar. Pelo contrário, ele há de 
mostrar uma saída para você. Se você souber disso, você 
está no caminho certo para uma saúde emocional e espiri-
tual melhor. 

OS ESTÁGIOS DO ESTRESSE 

 O estresse normalmente progride em estágios, como se 
fosse um processo de reações a situações estressantes. 

 Alarme - O corpo se prepara para a luta. O coração 
bate mais rápido, a pressão sanguínea sobe, a digestão 
diminui, e a adrenalina fornece uma rápida carga de ener-
gia. 

 Adaptação - Apesar da crise, a pessoa mantém todas 
as suas funções. Se ela assimila a tensão apropriadamente, 
o corpo começa a relaxar e volta à normalidade. Mas, se a 
assimilação não ocorre, o corpo permanece em estado de 
alerta, e entra no terceiro estágio. 

 Exaustão - Se o corpo não consegue se recuperar e nem 
se livrar dos danos resultantes do excesso de adrenalina, ele 
fica sob um prolongado desequilíbrio. Enquanto isso, o 
sistema imunológico é afetado e o corpo adoece. 

 



 

SAINDO DO “CÍRCULO VICIOSO”  
DO ESTRESSE 

 Você precisa compreender os comportamentos e as 
percepções que causam o estresse. Estresse não é tanto 
uma pressão externa quanto uma reação física interior às 
situações ameaçadoras da vida. A sua resposta a essas situ-
ações causa o estresse porque, nesse caso, os elementos 
produzidos pelo corpo, introduzem nele ondas de “alta 
voltagem”. 

 Todos os dias você enfrenta centenas de situações dife-
rentes. Você interpreta cada uma delas como situação 
ameaçadora ou não ameaçadora, baseado em percepções 
que você desenvolveu ao longo da sua vida. Por isso, se 
você considera um evento como ameaçador você terá uma 
reação estressante. Para interromper este ciclo, é muito 
importante que você determine corretamente o que real-
mente é, e o que não é ameaçador. 

COMPORTAMENTO  
CAUSADOR DE ESTRESSE 

 Jorge, o filho de Maria, com 13 anos de idade, estava 
visitando um amigo, e não tinha regressado para casa até às 
10 horas da noite. A mãe comentou com o seu marido: 
“Esta é a terceira vez nesta semana em que ele volta tarde 
para casa. Ele é um irresponsável!” Ela considerou o atraso 
uma ameaça, e ficou alarmada. Mas o marido a tranquili-
zou: “Lembre-se, esta é a semana das provas escolares. 
Deveríamos nos alegrar porque Jorge e seu amigo querem 
conquistar boas notas.” Maria ficou mais calma. Quando 
Jorge finalmente chegou às 11:15, ele disse: “Acho que 
estou preparado para a prova.” Isto deixou Maria bem 
mais tranquila, embora se queixasse: “Filho, você deveria 
ter ligado para nos informar que você chegaria tarde.”  

 Esse comportamento de Maria é algo que se desenvol-
veu na vida dela, há muito tempo. Assim você também 



 

segue o seu antigo padrão de comportamento e passa a 
interpretar automaticamente os acontecimentos ameaçado-
res, mesmo que eles não representem uma ameaça real. 
Você acaba reforçando essa sua interpretação pela exigên-
cia extra que você faz de si mesmo quando enfrenta pres-
sões, auto estima baixa ou situações como a que Jorge 
causou. O resultado disso é que assim você nunca conse-
gue interromper o ciclo vicioso do estresse. 

DICAS PARA REDUZIR O ESTRESSE 

 Procure reduzir o número de “reações a ameaças” que 
o seu sistema nervoso envia a você mesmo. Naturalmente, 
se uma situação realmente é ameaçadora, você não a pode 
ignorar. Mas, se ela não representa ameaça, você não preci-
sa se armar para a batalha. 

 A propósito, Jane trabalha numa financeira. Ela é tími-
da e sente dificuldades em falar com outras pessoas. As-
sim, quando ela vê os outros empregados conversando 
alegremente, ela vai tirando as suas conclusões: “Eles estão 
rindo de mim. Vou evitá-los. Vou almoçar sozinha.” Na 
hora do almoço fica remoendo as ameaças que imaginou, e 
o seu estresse aumenta. 

 Quando surge uma situação nova, você deve buscar a 
orientação de Deus, analisar bem a situação, procurando 
determinar se ela realmente é ameaçadora, se vale a pena 
lutar contra ela, e se o esforço que você pretende fazer 
poderá modificar alguma coisa. 

 Lembre que Deus não o rejeita por causa de seus sen-
timentos de ansiedade. Ele o convida a confiar nele, não 
importando como você esteja se sentindo. 

 Você já entrou numa discussão, defendendo um ponto 
de vista seu, e descobriu, depois, que não valeu o esforço? 
 
Para refletir: 

• Qual é a importância que Deus tem em sua vida? 



 

O ESTRESSE E A FAMÍLIA 

 Você com certeza conhece balanças de precisão, que 
têm um pequeno prato em cada extremidade de uma haste 
ou de um eixo, por trás do qual há uma escala. De forma 
figurada, uma família é como a escala de uma delicada 
balança. O que pesa sobre um dos seus membros, influen-
cia os outros. Assim sendo, se um membro está sob estres-
se, os outros também serão afetados. 

 Roberto, por exemplo, recentemente perdeu o seu em-
prego, e toda a sua família foi afetada. Em primeiro lugar, 
o orçamento foi reduzindo. O dinheiro para a comida 
diminuiu. Por isso a família não comia carne por vários 
dias da semana. Em segundo lugar, houve uma mudança 
nas funções de Roberto. Como ele passava mais tempo em 
casa, ele tomava conta do bebê durante a manhã, como 
também realizava outras tarefas domésticas. Em terceiro 
lugar, Roberto ficou deprimido, e dizia: “Eu sou um fra-
cassado.” O seu comportamento negativo afetou a família, 
cujos membros se tornaram frios no relacionamento mú-
tuo. O desemprego de Roberto deu origem ao estresse em 
toda a família, que teve de reexaminar prioridades, encarar 
escolhas emocionalmente difíceis, e mudar atribuições e 
responsabilidades. 

MUDANÇAS E A FAMÍLIA 

 Mudanças são necessárias para se crescer. O nascimen-
to de uma criança é causa das maiores mudanças. Mas, 
para a maior parte das pessoas, um bebê traz orgulho e 
alegria. Quando os filhos crescem e saem de casa, isto 
pode resultar em traumas emocionais, embora, de outro 
lado, os pais se sintam livres das responsabilidades no pro-
cesso de criá-los. 

 Mudanças na vida criam problemas e oportunidades. É 
importante que as famílias vejam os problemas como desa-
fios que podem ser transformados em oportunidades de 



 

crescimento. Para conseguir isso, siga princípios como 
estes: 

• Quando mudam as atribuições do marido, da esposa 
ou dos pais, discutam as novas responsabilidades e os 
direitos que essas mudanças trazem. 

• Determine a pressão econômica que é preciso enfren-
tar: inflação, desemprego, insegurança no emprego, 
etc. 

• Determine o que a mudança vai exigir: mais apoio 
emocional para o marido, ou um melhor relaciona-
mento entre os pais e filhos? 

• Determine as mudanças que se verificam com o pas-
sar dos anos: o amadurecimento dos filhos, o enve-
lhecimento dos pais, etc. 

COMO SE MANIFESTA  
O ESTRESSE FAMILIAR? 

 Seguem algumas dessas manifestações: 

• Discussões se tornam mais frequentes e intensas. 

• A paciência diminui. 

• Membros da família deixam de se comunicar uns com 
os outros. 

• Começam a aparecer sinais físicos: 

1) Dores de cabeça; 

2) Insônia;  

3) Cansaço; 

4) Problemas digestivos. 

 João e Carolina têm um filho de 16 anos de idade, 
chamado André. Eles descobriram que André continua a 
beber cerveja depois das aulas. Isto leva João a perder a 



 

calma. João e André tiveram mais uma dessas calorosas 
discussões aos gritos. Após essa discussão, João saiu de 
casa e foi tomar cerveja com os seus amigos, dando um 
mau exemplo. Recentemente André rompeu com a sua 
namorada, e entrou em depressão. Consequência: toda a 
família está perturbada. 

 Examinemos esta situação. O primeiro fator foi a atitu-
de de André em beber cerveja. Num certo sentido, ele 
estava expressando a sua individualidade, revoltando-se 
contra as regras da família. João, por sua vez, ficou ressen-
tido com a rebelião de André e com a sua recusa em aceitar 
a autoridade paterna. Por fim, as gritantes discussões tor-
naram as coisas piores. A atitude negativa de André tam-
bém pode ter contribuído para o desenvolvimento do pro-
blema com a sua namorada. 

 João foi excessivamente rigoroso? Se foi, por que deu 
aquele mau exemplo? Como o problema poderia ter sido 
resolvido? Neste caso, amor, paciência, oração, confiança, 
comunicação e calma, seriam ótimos recursos. 

 Enquanto os filhos se desenvolvem e os pais mudam, 
alguns períodos são mais estressantes do que outros. As 
mudanças biológicas da puberdade e adolescência podem 
ter estreita ligação com o estresse. Nesse tempo, a mãe 
pode estar saindo para trabalhar a fim de ajudar a enfrentar 
novas despesas. O pai pode estar sendo mais envolvido 
pela sua carreira profissional do que por sua família. Em 
ambos os casos, esses fatores podem aumentar o estresse 
entre as crianças, quando... 

• São castigadas, sem saber o porquê; 

• São ignoradas quando falam; 

• Consideram as regras e tarefas escolares estressantes; 

• Sentem-se rejeitadas ou excluídas por seus compa-
nheiros; 



 

• São responsabilizadas por problemas que não conse-
guem dominar; 

• Passam pela experiência das mudanças físicas da pu-
berdade: espinhas, menstruação, mudança da voz; 

• Sofrem pressões para beber, fumar ou experimentar 
drogas e sexo; 

• Perdem o namorado ou a namorada. 
 

Para refletir: 

• Como você pode ajudar os seus filhos a vencerem o 
estresse quando enfrentam dificuldades? 

• Você os deixaria aprender a encarar os problemas da 
vida sozinhos? 

• Os adolescentes vivem sob constante tensão. Eles 
querem ser livres, mas também querem o apoio e o 
amor dos pais. 

• Como os pais os podem ajudar a serem responsáveis 
e independentes, sem perderem a confiança neles? 

• Como você pode exercer autoridade paterna sem in-
terromper a comunicação com eles? 

• Você sempre se irrita com os seus familiares quando 
eles dão palpites que você não pediu, mesmo que eles 
apenas estejam expressando o seu amor por você? 

AS CRIANÇAS E O ESTRESSE 

 Crianças “pegam” estresse de seus pais. Algumas crian-
ças são naturalmente nervosas. Este nervosismo é acentu-
ado pelas tensões em família, ou na sua vizinhança. Alguns 
desses sintomas são: 

• Bebês podem vomitar excessivamente. Nesse caso, 
precisam de atenção de pediatras. 



 

• Crianças pequenas apresentam estresse através de 
mau comportamento, de ansiedade inexplicável, de 
pesadelos, “molhando” a cama, ou sendo superativas. 

• Crianças na idade escolar e adolescentes podem ter 
problemas com colegas, ou, subitamente, apresentar 
hábitos negativos de estudo. 

 Outros sintomas físicos, podem ser: 

1) dores abdominais; 

2) dores de cabeça; 

3) frequente irritabilidade; 

4) cansaço excessivo; 

5) suscetibilidade para doenças, como resfriados, infec-
ções respiratórias. 

 Os pais, no entanto, não devem entrar em pânico dian-
te desses sintomas, porque eles geralmente desaparecem 
logo. Mas, se persistirem, convém investigar e, conforme o 
caso, procurar ajuda profissional. 
 
Para refletir: 

• Você já explodiu de raiva por um erro mínimo de 
seus filhos? 

SUPERANDO O ESTRESSE NAS  
CRIANÇAS E NOS ADOLESCENTES 

 Ninguém pode evitar todos os problemas, mas todos 
podemos ensinar as crianças a confiarem em Deus, que 
está sempre conosco. 

 “Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por 
todo tipo de aflições. Pois vocês sabem que, quando a sua 
fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que 
essa perseverança seja perfeita a fim de que vocês sejam 
maduros e corretos, não falhando em nada! Mas, se alguém 



 

tem falta de sabedoria, peça a Deus, e ele dará porque é 
generoso e dá com bondade a todos. Porém peçam com fé 
e não duvidem de modo algum, pois quem duvida é como 
as ondas do mar, que o vento leva de um lado para outro” 
(Tiago 1.2-6). 

1) Ajudando crianças 

• Tire tempo para se divertir com elas, e relaxe. 

• Ouça música com elas. 

• Faça jogos com elas. 

• Seja positivo com elas. Mostre amor, apoio e afeto. 

• Em situações estressantes, controle-se na presença 
delas. 

• Não discuta na presença delas. 

• Providencie para que elas pratiquem esportes, tenham 
uma dieta balanceada, limitem doces e refrigerantes. 

• Fale disso frequentemente com elas. Se mesmo assim 
elas ficarem estressadas, procure ajuda profissional. 

2) Ajudando adolescentes 

• Sempre demonstre amor e paciência. 

• Ajude-os a resolver primeiro os problemas menores. 

• Ajude-os a controlar o estresse, a fazer exercícios e a 
comer bem. 

• Estabeleça alvos e prioridades na vida. 

• Aprenda a dizer “Não!” 

• Escolha amigos certos. 

• Confie em Deus. 

 



 

HÁ ESPERANÇA PARA  
A FAMÍLIA? 

 Com absoluta certeza, há sim. A família tem uma extra-
ordinária capacidade para administrar o estresse e as mu-
danças. Os seres humanos se adaptam. A gente se acostu-
ma ao frio ártico, bem como ao calor tropical. Pode-se 
sobreviver à guerra, à pobreza, à opressão, às enchentes e 
ao fogo, e, ainda assim, rir, amar, abraçar e apreciar admi-
rados o nascer e o pôr do sol. 

 As famílias também se adaptam. O desenvolvimento da 
sua vida é diferente do de seus avós. A capacidade de adap-
tação é um dom de Deus, e mostra como podemos nos 
ajustar às coisas. Algumas famílias se adaptam ao rápido 
andar da vida moderna, enquanto que outras se frustram. 
Estas ficam partidas, à margem. Lembre-se, mudanças 
causam estresse, positivo ou negativo. Isso depende de 
como a mudança é interpretada.  

 Você recebe poder de Deus para superar problemas. 
Ele conhece os sofrimentos e as injustiças do mundo. Ele 
viu o seu inocente Filho, Jesus Cristo, pregado à cruz pelos 
nossos pecados. 

 Desde que Deus o ama, você tem a garantia do perdão 
dele, e a reconciliação com ele. Ele concede a você as 
forças para renovar os seus relacionamentos prejudicados 
pelo orgulho, pela inveja e pelo egoísmo que aparecem 
em todas as famílias. Deus enviou o seu Filho, Jesus Cris-
to, para sofrer o grande estresse, a fim de redimir você da 
indiferença e do isolamento causados por seus problemas. 

 Agora ele concede a paz dele para que você possa viver 
com entusiasmo e alegria. Agora tudo isso pertence a você. 
Segure-o com firmeza. Na ressurreição de Cristo, você 
também venceu o poder da morte. 

 



 

COMO VOCÊ PODE SUPERAR O  
ESTRESSE EM SEU LAR? 

 Há vários caminhos, tais como: 

• Ore com a sua família, ao menos uma vez por dia, in-
cluindo pedidos de perdão para você mesmo, e que 
um perdoe o outro. Ore, então, o Pai Nosso. 

• Leia um Salmo, ou outro texto bíblico qualquer. 

• Participe regularmente dos cultos de sua igreja. 

• Planeje uma atividade familiar para cada semana. 

• Promova uma reunião familiar periódica para debater 
problemas, antes que eles escapem do seu controle. 

• Faça exercícios regulares, durma o suficiente, e tenha 
uma alimentação balanceada. 

• Todos os dias, comente aspectos da vida familiar com 
os membros da família. 

• Observe como crescem famílias bem-sucedidas. 

• Mantenha um bom senso de humor. 

SUGESTÕES PARA OS PAIS 

• Confie nas promessas de Deus. Você não está sozinho. 

• Seja realista. Estabeleça alvos que podem ser atingidos 
e alegre-se quando eles forem alcançados. 

• Procure resolver apenas um problema de cada vez. 

• Estabeleça prioridades. 

• Determine o que é mais e menos importante. 

• Se houver alguma tensão, faça uma pausa, ou faça al-
go diferente, até você se sentir capaz de controlar a si-
tuação, e relaxar. 

• Interrompa a rotina diária. Vá a um parque. Aproxi-



 

me-se da natureza. 

• Fale de suas frustrações. 

• Mantenha-se saudável. 
 

Para refletir: 

• Como praticar o que você acabou de ler? 

• Que lugar Deus ocupa em seu lar? 

O ESTRESSE E O MEIO AMBIENTE 

 Podem as circunstâncias da vida influenciar o nível do 
seu estresse? Sim, você vive em cidades congestionadas, 
cheias de pessoas, de carros, de edifícios, de lixo, de polui-
ção e de perigos. O barulho se torna insuportável. De noite 
você está tenso e cansado demais para dedicar tempo à sua 
família, e afeto aos seus filhos. As pessoas não se impor-
tam com o meio ambiente, e isto está piorando cada vez 
mais. Tudo isso causa estresse. 

 Por outro lado, o silêncio, o ar puro, e o ambiente lim-
po, relaxam o corpo, a mente e o espírito. Mas você tam-
bém precisa de tempo com Deus e com a sua Palavra, para 
que possa tomar conhecimento do perdão e da paz que ele 
oferece através de seu Filho, Jesus Cristo. Você também 
pode usufruir de mais prazer na sua vizinhança. Por isso, 
pergunte a você mesmo o que você está fazendo para con-
servar e melhorar o seu meio ambiente. 

 Homens e mulheres não estão aqui por acaso. Deus 
criou você, e quer que você seja seu parceiro na obra de 
manter a raça humana. Este planeta é o lugar onde deve-
mos nos desincumbir de nossa tarefa. 

 Deus ama a vida. Ele é a fonte da vida, desde o início 
da criação, até agora. Ele enviou o seu Filho para salvar e 
transformar a humanidade, para que ela não fosse conde-
nada por seus erros. Cristo morreu voluntariamente numa 



 

cruz, mas ressuscitou no terceiro dia. Agora você pode 
viver com esperança. Ele permanece fiel a você, ainda que 
você o traia. Deus ama a vida, e por isso quer equipar você 
para cuidar de você mesmo e de seu planeta. Você pode 
não entender o que o meio ambiente tem a ver com Deus 
e sua relação com ele, inclusive com o seu estresse. 

 O que você pode fazer? A sua vida é afetada pelos deli-
cados balanços da natureza. Se você não vive em harmonia 
com a criação de Deus, a saúde sofre. Seja prudente com a 
vida que Deus lhe deu. Coopere com outros na defesa de 
seus direitos a uma vida saudável, sem o estresse resultante 
do mau uso do meio ambiente. Encontre meios de realizar 
isto, e, então, faça-o, em sua família, na comunidade, no 
país! 
 
Para refletir: 

• Você está enfrentando os seus problemas honesta-
mente? 

• Quem ou o que é o centro da sua vida? 

• Em que você acredita? 

• Quem é você? 

MANEIRAS PRÁTICAS DE  
ADMINISTRAR O ESTRESSE 

 Eis algumas técnicas: 

• Organize o seu tempo. Mude o ritmo de suas ativida-
des, ou faça outra coisa qualquer. 

• Tente evitar relacionamentos estressantes. 

• Ouça o seu corpo. 

• Ria de você mesmo. Rir é um dos melhores meios de 
reduzir tensões. Rir massageia o corpo, e até pode 
diminuir as dores. 



 

• Firme-se em Cristo. Ele está ao seu lado na alegria e na 
tristeza. Deus ajudará você a enfrentar as realidades 
mais difíceis. 

• Leia a Bíblia e medite na sua mensagem. Ore diaria-
mente. Participe dos cultos em sua igreja, e renove a 
sua confiança. Reflita diariamente no sentido do per-
dão de Deus, do seu amor, e da sua paz, que ele ofe-
rece em Cristo. Estes são presentes que Deus lhe deu 
através do seu Batismo. Interaja com outros cristãos. 
Siga uma disciplina espiritual renovada. 

• Lembre-se de Jesus, que disse: “Venham a mim, to-
dos vocês que estão cansados de carregar as suas pe-
sadas cargas, eu lhes darei descanso” (Mateus 11.28). 

• Confie a sua vida aos cuidados de Deus. Ponha Deus 
no centro de sua vida, e ela terá um novo sentido. O 
seu estresse se tornará mais controlável. 

• Encontre um “grupo de apoio”, formado por pessoas 
que o amem e compreendam. Ore com elas, e desfru-
te de sua amizade. 

• Exercícios regulares ajudam a superar maus hábitos e 
melhoram o seu rendimento mental. 

• Limite o consumo de açúcar, café e álcool. Se você 
fuma, tente parar. 

A FÉ CRISTÃ E A  
ADMINISTRAÇÃO DO ESTRESSE 

 A fé cristã é o contexto no qual se podem achar respos-
tas claras para estas questões. A fé abre perspectivas. Ela 
ajuda a distinguir entre o que é mais, ou o que é menos 
importante. Deus é o seu melhor guia na busca de cami-
nhos para reduzir os níveis de estresse. 

 Se você está preocupado com sua vida, entregue-a nas 
mãos de Deus. A sua confiança nele, os seus valores e 



 

alvos, se tornarão a base para a melhoria da sua situação. A 
sua confiança em Cristo é a fonte de contínuo apoio. A fé 
em Cristo dá acesso a Deus Pai, e a tudo quanto ele ofere-
ce. Deus está com você, fortalecendo-o nos seus sofrimen-
tos e nas suas decisões. 

 O estresse está normalmente ligado às nossas preocupa-
ções e aos problemas que enfrentamos. Muitas vezes não 
achamos uma solução e então ficamos estressados. 

 A Palavra de Deus nos ensina a administrar melhor os 
nossos problemas. Veja por exemplo este texto bíblico: 
“Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, 
pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. 
Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades” (Ma-
teus 6.34). 

 Este texto não é um convite a irresponsabilidade e con-
formismo, e sim uma lição para não se estressar por algo 
que está no futuro. A Palavra de Deus nos ajuda a relaxar, 
pois nela fica evidente que Deus está ao nosso lado para nos 
ajudar. Veja esta promessa, testemunho do rei Davi: “No 
meu desespero, eu clamei ao Senhor e pedi que ele me aju-
dasse. Do seu templo no céu o Senhor ouviu a minha voz, 
ele escutou o meu grito de socorro. Lá do alto, o Senhor me 
estendeu a mão e me segurou; ele me tirou do mar profun-
do” (Salmo 18.6, 16). 

 A maior prova do seu amor por nós ele deu quando 
ofereceu Cristo para que nós não passássemos pelo pior de 
todos os sofrimentos: a condenação eterna. Através de 
Cristo estamos livres da morte eterna e com Cristo tere-
mos melhores condições de administrar o nosso dia a dia 
que anda tão estressante. 

 

 



 

A ORAÇÃO DO SENHOR 

Pai Nosso que estás nos céus. 

Santificado seja o teu nome. 

Venha o teu reino. 

Seja feita a tua vontade, 

assim na terra como no céu. 

O pão nosso de cada dia nos dá hoje. 

E perdoa-nos as nossas dívidas, 

assim como nós também 

perdoamos aos nossos devedores. 

E não nos deixes cair em tentação. 

Mas livra-nos do mal. 

Pois teu é o reino,  

o poder e a glória, para sempre. 

Amém. 

 


