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A Gripe Emocional 

 A depressão é tão antiga quanto a humanidade. No 

século quatro antes de Cristo, o médico grego Hipócra-

tes já a diagnosticou, denominando-a “melancolia”. A 

sua presença parece ainda mais grave na atualidade 

devido à urbanização da sociedade mundial. O grande 

crescimento urbano rompe os laços familiares, leva à 

perda do senso comunitário e do mútuo entendimento, 

e produz efeitos indesejados, como o ruído, a contami-

nação ambiental, a intensidade do tráfego e a tensão. 

 Para evitar os sintomas da depressão, algumas pes-

soas recorrem ao álcool e às drogas. Outras isolam-se, 

ou descarregam as suas frustrações em suas famílias. 

Algumas pessoas mais afetadas pela depressão pensam 

até em suicídio, com a esperança de que este ato vio-

lento as liberte da armadilha em que a vida as jogou. 

 A depressão é a forma mais comum de dor emoci-

onal. É uma “gripe emocional” que ataca a quase todos 

em algum momento. Mas, por mais comum que seja, 

isto não quer dizer que a única coisa a fazer é resignar-

se a suportá-la. A medicina moderna e a psicologia 

descobriram novas formas de enfrentá-la, e a sabedoria 

da Bíblia Sagrada nos revela o mais eficiente dos remé-

dios para a melancolia. Neste livro apresentamos as 

descobertas da ciência, bem como as verdades da Bí-

blia, para que você possa libertar-se das cadeias da me-

lancolia. 

 



 

Muita atenção:  

Lembre sempre da importância de buscar a ajuda pro-

fissional de psicólogos e psiquiatras. Um profissional 

de saúde pode orientar você, avaliar sua situação e 

oferecer o tratamento que você necessita. Se você 

sente que precisa desta ajuda, não hesite em buscá-la 

o mais rápido possível. 

O que é a depressão? 

 No século passado, um poeta mexicano definiu a 

depressão no seguinte verso, intitulado “Rir Chorando”: 

  

Nada me encanta, nada me atrai, 

não me interessa nome nem sorte. 

Na depressão minha vida se vai, 

e só espero que me leve a morte. 

  

 Os entendidos em saúde mental definem a depres-

são como um estado emocional de melancolia e tris-

teza que vai de um desânimo e abatimento leve a sen-

timentos de extremo desconsolo e desespero. Tais sen-

timentos são comuns a todos nós em algum momento 

da vida. A diferença é que aquelas pessoas que sofrem 

sintomas depressivos se convertem em companheiros 

permanentes desses sentimentos negativos, como se 

fossem vizinhos impertinentes dos quais não nos livra-

mos facilmente. 



 

 Podemos dizer que uma pessoa ultrapassa o limite 

da tristeza e de desânimo normais quando começa a 

apresentar os seguintes sintomas: 

• Mudança no apetite e no peso (em geral, diminui-

ção). 

• Alteração nos hábitos relacionados com o sono - in-

sônia, ou desejo de dormir exagerado. 

• Fadiga ou falta de energia. 

• Perda de interesse pelas atividades cotidianas. 

• Diminuição do desejo sexual. 

• Incapacidade de concentração, dificuldade para re-

cordar coisas ou tomar decisões. 

• Sentimentos de extrema tristeza, desespero, culpa, 

auto reprovação ou falta de autoestima. 

• Ideias de suicídio. 

 Se alguém sente pelo menos quatro destes sintomas 

durante um mês ou mais, deve buscar ajuda profissio-

nal. De uma forma geral, os psiquiatras e psicólogos 

tratam apenas dos casos de depressão aguda. Mas a 

maioria de nós gostaria de receber ajuda antes de che-

gar a este ponto, e agradeceria por alguns conselhos 

preventivos que ajudassem a evitar que caiamos no 

profundo abismo da depressão. Nosso propósito é ofe-

recer estes conselhos preventivos. Mas nunca hesite em 

buscar a ajuda profissional. Se você já está em trata-

mento, siga todas as recomendações e continue to-

mando as medicações que o seu médico prescreveu. 



 

A causa da depressão 

 Você já viu alguma vez uma foto de um “iceberg”? 

Comparados com estes gigantescos blocos de gelo, os 

grandes navios parecem brinquedos flutuando numa 

banheira. Os cientistas asseguram que a parte do “ice-

berg” que se vê, representa apenas dez porcento da 

massa de gelo que está debaixo da água. Na próxima 

vez que você tomar um refrigerante com cubos de 

gelo, observe como a maior parte deles está abaixo da 

superfície de sua bebida. 

 A mesma coisa acontece com a depressão. O que 

vemos é a tristeza, a ansiedade e outros sintomas. Mas 

o que causa a depressão é o que está por baixo da su-

perfície desses sintomas. Para fazer frente à nossa de-

pressão, precisamos buscar abaixo da superfície visível 

a causa original dos nossos males. 

 Teoricamente isto soa muito lógico e simples, mas 

existem opiniões muito divergentes a respeito da causa 

da depressão. Cada escola de psicologia tem a sua pró-

pria teoria sobre o que está abaixo da superfície dos 

sintomas. Os médicos, impressionados pelas informa-

ções que as recentes descobertas sobre o cérebro e o 

sistema nervoso lhes oferecem, apontam causas físicas 

como o principal motivo do problema da depressão. E 

os conselheiros espirituais inclinam-se a enfatizar ape-

nas as causas espirituais. Nas décadas passadas, cada 

um destes grupos de entendidos assegurava ter a única 

interpretação correta da depressão e o remédio para 

ela. Hoje em dia, os entendidos em diferentes campos 



 

de pesquisa estão se comunicando melhor entre si. Eles 

estão vendo que a melancolia usa muitas máscaras e 

que, se unirem os seus esforços, eles terão maiores 

possibilidades de ajudar os que sofrem de depressão. 

 Nos capítulos seguintes analisaremos várias causas 

da depressão, e veremos como lidar com elas. Talvez 

você identifique algumas dessas causas como as da sua 

própria depressão, ou você conheça alguém que tenha 

tendência para a depressão. Esperamos que os conse-

lhos o ajudem numa luta vitoriosa contra a depressão. 

Causas físicas 

 Às vezes a depressão tem uma causa física. Ela pode 

originar-se de uma enfermidade. Permanecer na cama 

por semanas, ou esperar que calcifiquem ossos fratura-

dos, pode deixar-nos abatidos. Se alimentamos este 

abatimento, o resultado pode ser um caso de depres-

são declarada. Algumas enfermidades, como a hepatite 

infecciosa e a mononucleose, deixam as suas vítimas 

em estado de depressão. 

 Algumas drogas receitadas pelos médicos têm efei-

tos secundários depressivos. Quando você usar um re-

médio que lhe foi receitado, pergunte a seu médico se 

o remédio pode causar tal reação. 

 Além destas causas físicas, existe outro tipo de de-

pressão que os entendidos denominam depressão en-

dógena. A palavra “endógena” significa “de origem in-

terior”. A depressão endógena é uma melancolia muito 

profunda causada por desequilíbrios químicos dentro 



 

do sistema nervoso. A forma mais grave de depressão 

endógena é a depressão maníaca. Quem sofre deste 

tipo de depressão, alterna períodos de profunda tris-

teza com momentos de extrema felicidade. Durante um 

período de euforia, tal pessoa pode agir com precipita-

ção, como, por exemplo, casar com uma pessoa total-

mente estranha ou comprar no crediário sem poder 

pagar. Se você conhece alguém que apresenta estes 

períodos de depressão e euforia, preste atenção. A me-

lhor coisa a fazer é orientar essa pessoa a procurar 

ajuda médica. A aplicação de substâncias específicas 

pode ajudar a balancear a química de suas células ner-

vosas, de forma que não esteja sempre dominada por 

suas emoções. 

 No entanto, nem todas as vítimas de depressão en-

dógena alternam tristeza com euforia. Muitas simples-

mente permanecem afundadas no poço do desalento 

sem qualquer razão aparente. Tais pessoas devem bus-

car ajuda profissional, pois existem formas de tratar a 

sua enfermidade. Muitos médicos receitam remédios, 

conhecidos como antidepressivos tricíclicos, que aju-

dam a estabilizar a química das células nervosas. Em-

bora tenham alguns efeitos colaterais incômodos, os 

antidepressivos são muito eficazes. 

 Outros entendidos promovem o uso de terapia por 

eletroconvulsoterapia, antigamente chamado de ele-

trochoque. Nas décadas de 30 e 40 fizeram-se muitas 

experiências com este método, usando-o mal, mas atu-

almente se compreende muito melhor as suas vanta-

gens e desvantagens. Usado apropriadamente, o 



 

eletrochoque não causa qualquer dor, e é eficaz em 

cerca de 70% dos casos em que é aplicado. Sem dú-

vida, esta terapia pode ter um mau efeito colateral. O 

paciente pode experimentar uma perda de memória. 

Pode ser que não esqueça tudo, mas apenas das coisas 

mais recentes. A maior parte das lembranças, ou até 

todas elas, voltam depois de certo tempo. 

 Nem todos têm acesso a esta ajuda profissional, 

nem o dinheiro para pagá-la. Se você pode, e não 

encontra outra causa para a sua depressão, deve 

buscar ajuda profissional. 

Aflição e a depressão 

 Joana, esposa de Oscar, morrera repentinamente. 

Luizinho, seu filho, sentia muita falta da mãe, e o pai 

não lhe permitia falar dela. Todas as vezes que a cri-

ança lembrava da mãe e do cuidado que tivera para 

com eles, Oscar interrompia, dizendo: “Outro dia fala-

remos disso, filho.” Seis meses depois da morte de Jo-

ana, os dois estavam seriamente deprimidos porque 

não souberam fazer frente à dor e às fortes emoções 

que dominavam os seus corações. 

 A perda de um ente querido, seja pela morte, pelo 

divórcio ou por uma longa ausência, é uma das princi-

pais causas da depressão. É normal seguirem-se uns 

três meses de profunda aflição. Cerca de 75% das pes-

soas aprende a curar as suas feridas e continua vivendo. 

Se não fosse assim, o mundo estaria cheio de pessoas 

completamente deprimidas. No entanto, em 25% dos 



 

casos, as pessoas afligidas não são capazes de curar as 

suas feridas, e é então que se desenvolve uma profunda 

depressão. 

 Este desequilíbrio emocional geralmente é causado 

pela não aceitação das emoções. Algumas pessoas, es-

pecialmente os homens, pensam que expressar a sua 

tristeza e derramar lágrimas, são sinais de fraqueza. 

Este foi o problema de Oscar. Como nunca fizera frente 

aos seus sentimentos, ele permaneceu dominado por 

eles. A mesma coisa aconteceu com Luizinho, porque 

o seu pai não lhe permitia chorar a morte de sua mãe. 

 Outros temem descobrir ressentimento em seus co-

rações face à pessoa que morreu. Mas, por que ressen-

timento? Porque acham que quem morreu os abando-

nou. Eles sabem que esta atitude é ilógica, pois o fale-

cido não partiu porque quis. Mas de qualquer forma, o 

ressentimento está aí em seus corações. Como não sa-

bem o que fazer com ele, guardam-no na esperança 

de que ele desapareça. Mas ele não desaparecerá en-

quanto eles não se derem conta de que as suas reações 

são comuns e que os seus sentimentos de abandono 

não negam o amor que sentem pela pessoa que partiu. 

 Há pessoas ainda, que, vítimas da aflição, lutam con-

tra um sentimento de culpa. Imaginam que, de uma ou 

de outra forma, são culpadas pela morte de alguém a 

quem amam. Ou então, culpam-se por não terem ex-

pressado com mais clareza o seu amor, quando tinham 

oportunidade de fazê-lo. Por exemplo, uma mãe pode 

acusar-se constantemente, dizendo: “Por que tive de 

gritar com minha filha na noite antes do seu 



 

afogamento?” Geralmente, uma pessoa como esta, 

sentirá alívio no simples falar sobre os seus sentimentos 

com alguém que a escute. 

 Uma das tarefas dolorosas que precisam ser realiza-

das, após a morte de um ente querido, é guardar a sua 

roupa e os seus objetos pessoais. Cada peça e cada ob-

jeto estão cheios de dolorosas recordações. Há pessoas 

que preferem adiar esta tarefa por semanas ou meses, 

mas é algo que têm que fazer. Um amigo ou amiga 

íntima deveria oferecer-se para ajudar nesta tarefa e no 

processo de aceitação da realidade da partida do ente 

querido. 

 A necessidade humana de encarar os sentimentos de 

dor é ilustrada com muita propriedade pelo exemplo de 

Jesus Cristo, quando ele sofreu a perda de seu bom 

amigo Lázaro. A reação do Senhor está expressa em 

duas palavras: “Jesus chorou” (João 11.35). Pense nisso: 

Jesus chorou! Se o Filho de Deus entendeu que ficava 

bem chorar, por que haveremos nós de fugir de nossas 

emoções? Se você se sente deprimido pela perda de um 

ente querido, siga o exemplo de Jesus. Deixe rolar as lá-

grimas, expresse os seus sentimentos a um amigo e fale 

deles a Jesus. A Bíblia Sagrada assegura que ele pode 

“compreender as nossas fraquezas”, porque ele foi “ten-

tado do mesmo modo que nós” (Hebreus 4.15). 

 A compaixão de Jesus pelos aflitos vai muito além 

disso. Quando Jesus visitou a irmã de Lázaro, seu amigo 

falecido, ele disse a ela: “O seu irmão vai ressuscitar! - 

disse Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê 

em mim, ainda que morra, viverá” (João 11.23, 25). O 



 

Salvador então comprovou as suas palavras devol-

vendo Lázaro à vida, depois de ter estado morto du-

rante quatro dias! 

 A perda de um ente querido frequentemente nos 

mergulha na depressão. A cura consiste em encarar a 

realidade e aprender que ainda que haja terminado um 

capítulo na vida, um novo está começando. Mas Jesus 

nos ordena a enfrentarmos uma realidade ainda mais 

importante a respeito da morte. Ele a conquistou! Ele 

destruiu o poder da morte ao morrer por nossos peca-

dos na cruz, e ao ressuscitar dentre os mortos. Hoje ele 

está vivo e oferece vida eterna a todos os homens que 

se arrependem de seus pecados e aceitam o perdão 

que ele conquistou para todos na cruz. 

 Essa foi a realidade que arrancou Oscar e Luizinho 

de suas depressões. Um bom amigo repartiu com eles 

a Boa Nova do Salvador que é a ressurreição e a vida. 

Com sua fé depositada em Cristo, Oscar e Luizinho pu-

deram encarar novamente a realidade. Deram-se conta 

de que esta vida é apenas um pequeno capítulo se-

guido de um capítulo eterno, quando o Pai celestial nos 

chamar para junto de si. 

 Jesus quer que aceitemos a realidade de sua vitória 

sobre a morte. Quando cremos nele, ainda que com 

lágrimas, podemos viver na certeza de sermos reunidos 

aos nossos entes queridos que confessam o nome de 

Cristo. Por esta razão a Bíblia diz que Cristo livrou “os 

que foram escravos toda a sua vida por causa do medo 

da morte” (Hebreus 2.15). 



 

Falta de autoestima 

 Todos tinham dificuldades para relacionar-se com 

Eduardo, porque ele era um sabe-tudo que criticava a 

todos. Não importava o assunto, Eduardo tinha a sua 

opinião a respeito e estava pronto a defendê-la sem-

pre. Ninguém estava mais cansado do temperamento 

de Eduardo do que o seu cunhado Francisco. Certo 

dia, os dois tiveram que fazer juntos uma longa viagem 

de ônibus, e Francisco se apavorou com a ideia de ter 

que suportar o falatório sem fim de Eduardo durante 

intermináveis dias. 

 No entanto, durante a viagem, aconteceu algo que 

transformou Eduardo totalmente. Como Francisco não 

tivesse mais nada a fazer decidiu escutar o que Edu-

ardo tinha a dizer, e surpreendeu-se ao descobrir que, 

na verdade, ele estava bem inteirado sobre muitos te-

mas. 

 “Mas você nem concluiu o segundo grau!”, comen-

tou Francisco. “Como você aprendeu tudo isso?” 

 “Eu aprendi sozinho, lendo e falando com pessoas 

entendidas”, respondeu Eduardo. “Você acredita que 

eu sei do que estou falando?” 

 “O que você diz faz sentido”, disse Francisco, elogi-

ando o cunhado. 

 Depois disso, Francisco teve uma boa viagem. Na 

realidade, ao fim da viagem, Eduardo já não parecia o 

homem temperamental e crítico de antes. 



 

 Francisco perguntou-lhe: “Por que antes você sem-

pre discutia com os outros?” 

 “Bem, creio que foi porque o meu pai sempre me 

criticava e me chamava de idiota. Quando cresci, dis-

cutia, não porque me achava esperto, mas porque 

pensava que todos me consideravam ignorante.” 

 “E foi assim”, disse Francisco, “até que alguém o aju-

dasse a superar a falta de autoestima. Lamento que 

todos o tenhamos julgado mal durante tanto tempo, 

Eduardo.” 

 Quando os nossos pensamentos são negativos a 

nosso próprio respeito, tornamo-nos suscetíveis de de-

pressão. Eduardo havia vivido sob uma nuvem à de-

pressão durante muitos anos, devido ao autoritarismo 

de seu pai. 

 Além das críticas injustas, a pouca estima por si 

mesmo acontece por outras várias razões. A pessoa 

que se acha feia, pode sofrer com a falta de confiança 

em si. A pessoa que sempre se compara com as outras 

frequentemente se sente frustrada, pois somente vê o 

lado bom dos outros, superestimando as suas próprias 

debilidades. Enquanto quisermos ser como outra pes-

soa, estaremos insatisfeitos conosco mesmos. 

 Outros não têm uma boa imagem de si mesmos 

porque não alcançaram as metas que estabeleceram 

para si mesmos. A solução deste problema geralmente 

é falar do assunto com um amigo, e traçar metas mais 

realistas. 



 

 Há quem perca a sua autoestima quando não pode 

viver de acordo com as suas normas éticas. Muitos de-

sanimam quando veem a grande diferença entre o que 

eles deveriam ser e o que são. Este desânimo é uma 

das causas da depressão. Algumas escolas da psicolo-

gia moderna têm tentado explicar este sentimento cul-

pando a religião, mas, sem dúvida, não encontram 

qualquer solução. Dizem aos pacientes: “Tudo o que 

você tem a fazer é esquecer os seus padrões de bem e 

mal, e as acusações e o sentimento de culpa desapare-

cerão.” 

 O que está errado neste conselho? Sem dúvida, é o 

fato de ignorar que as pessoas geralmente se sentem 

culpadas porque são culpadas. As pessoas se sentem 

angustiadas e deprimidas porque fizeram algo que 

ofendeu a outros. Tal culpa não desaparece com a sim-

ples negação do fato. Ela só pode ser apagada com o 

perdão, e o único que pode nos oferecer o verdadeiro 

perdão é Jesus Cristo. Ele sofreu na cruz do Calvário, 

não por seus próprios pecados, mas pelos nossos. A 

Bíblia Sagrada diz que Cristo “estava sofrendo por 

causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por 

causa das nossas maldades. Nós somos curados pelos 

castigos que ele sofreu, somos sarados pelos ferimen-

tos que ele recebeu” (Isaías 53.5). Através de Jesus 

Cristo, Deus nos oferece uma nova vida. Deus cancelou 

a dívida que havia contra nós, encravando-a na cruz 

(Colossenses 2.14). 

 A pessoa que aceita com fé e humildade o perdão 

que Cristo conquistou, está realmente livre da culpa. 



 

Cristo a purifica! A pessoa que caiu em depressão, de-

vido a sua baixa autoestima e seu sentimento de culpa, 

pode viver certa de que Deus a perdoa e a tem em alta 

estima. 

 “Muito bem,” disse alguém, “talvez Deus me perdoe, 

mas como posso perdoar-me a mim mesmo?” 

 O sacrifício realizado por Cristo foi suficiente para 

apagar os nossos pecados? A morte de Cristo é sufici-

ente para acalmar a consciência do pecador? Com cer-

teza é suficiente! 

 As pessoas que recusam perdoar-se a si mesmas, 

são como uma criança cujo brinquedo se quebrou. A 

mãe o conserta com todo o cuidado, mas a criança não 

aceita porque tem um remendo. Em vez de sentir-se 

feliz por ter novamente o seu brinquedo, tudo o que 

ela pensa é que o brinquedo já não é perfeito. 

 Todos somos como esse brinquedo. As nossas vidas 

foram trincadas e manchadas pelo pecado. Cristo nos 

devolve a nós mesmos, consertados e inteiros. Não des-

prezemos a sua salvação, recusando-nos a perdoar-nos 

a nós mesmos. Quando recebermos o perdão completo 

que Jesus Cristo oferece, então estaremos livres do sen-

timento de culpa e de auto reprovação. 

Ira e a depressão 

 A maioria das pessoas que sofrem de depressão, 

também sentem raiva, mas poucas se dão conta disso 

porque ela está disfarçada. 



 

 Por exemplo, uma mulher chamada Suzana passou 

vários Natais profundamente deprimida. Ela estava 

bem casada e tinha bons filhos. Tinham boa convivên-

cia, mas Suzana não podia evitar o fato de estragar 

todos os Natais com um ataque de depressão. 

 Debatendo o assunto com o seu marido, Suzana 

descobriu a causa de sua depressão. Quando era cri-

ança, sempre desejou ter um Natal feliz, mas nunca o 

conseguiu porque a sua mãe era alcoólatra. Lembrou-

se que pensava: “Odeio a minha mãe. Se ela quisesse, 

poderia fazer com que este Natal fosse lindo para todos 

nós, mas prefere embebedar-se.” Agora, que Suzana 

era uma pessoa adulta, com uma família própria, esses 

mesmos sentimentos de ressentimento reapareciam a 

cada mês de dezembro. 

 Depois de chegar a esta conclusão, Suzana teve 

que ocupar-se com a sua raiva. Teve que aceitar ajuda 

para perdoar a sua mãe. Teve que aceitar ajuda tam-

bém para perdoar-se a si mesma por ter guardado 

essa ira durante todos esses anos. Quando tudo isso 

se regularizou, ela e sua família viveram a sua primeira 

festa de Natal livres da depressão. 

 Esta ira frequentemente é a massa congelada que 

está abaixo da superfície da depressão. Pode ser difícil 

admitir que, por baixo da depressão, se esconda essa 

raiva, mas fazê-lo, representa a cura. Para o nosso 

bem-estar emocional, Deus nos adverte nas Sagradas 

Escrituras: “Se vocês ficarem com raiva, não deixem que 

isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro 

com raiva. Abandonem toda amargura, todo ódio e 



 

toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades! Pelo 

contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os ou-

tros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou 

vocês” (Efésios 4.26, 31 e 32). 

 Se você se der conta de que a causa de sua depres-

são é o ressentimento, admita o seu pecado diante de 

Deus e confie na obra redentora de Jesus. Você não 

deve duvidar de que Deus lhe perdoa. Lembre-se que 

Deus nunca guarda rancor, como nós o fazemos. Ainda 

que tenhamos cometido erros, ele certamente nos per-

doará assim que nos voltarmos para ele humildes e ar-

rependidos, e com fé no Salvador. 

 Ressaltamos ainda um último ponto. Às vezes nos 

deixamos levar pelo hábito de negativismo. Permitimos 

que as nossas mentes se encham de toda sorte de au-

tocompaixão e amargura. Até nos imaginamos em lití-

gio com outras pessoas. Ainda que essas lutas sejam 

apenas imaginárias, elas nos fazem sentir o gosto 

amargo da raiva. Desta e de muitas outras formas en-

venenamos a nossa visão da vida a ponto de nos tor-

narmos negativos em tudo que vemos. 

 Como evitar este hábito? Pensemos no funciona-

mento de um filtro de água. Fazemos a água passar por 

um material poroso a fim de filtrá-la. À medida que as 

impurezas nocivas ficam retidas no filtro, evitamos do-

enças causadas por germes e parasitas. 

 O mesmo sucede com os nossos pensamentos. Se 

permitirmos que as ideias doentias dominem a nossa 

mente, estaremos nos abrindo para a enfermidade 

mental. Mas, existe um filtro para os pensamentos? Sim! 



 

O apóstolo Paulo diz: “Encham a mente de vocês com 

tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que 

é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e de-

cente” (Filipenses 4.8). 

 Quando fazemos com que a nossa mente só pense 

nas coisas que passaram pelo filtro, é certo que evita-

remos a ira, o ressentimento, o ódio e todas as outras 

atitudes que levam à depressão. 

Falta de motivação 

 No século quatro antes de Cristo, o conquistador 

Alexandre, o Grande, tornou-se o único governante do 

mundo ocidental. Mas, como ali não havia mais terras 

para conquistar, ele mergulhou numa profunda de-

pressão. Nessa época ele se voltou para o consumo de 

álcool, e, de acordo com os historiadores, o que ele 

praticou foi simplesmente um suicídio através da be-

bida. Ainda que o chamassem “o Grande”, sem metas 

a alcançar, Alexandre foi uma decepção. 

 Frequentemente, após o nascimento de um filho, a 

mãe experimenta um ataque de depressão. Durante 

nove meses ela se dedicou a alcançar uma meta e, uma 

vez alcançada, sente-se à deriva, sem qualquer aspira-

ção ou propósito. 

 Em algum momento você pode ter sentido depres-

são como Alexandre ou como a mãe, citada nos exem-

plos acima. Sem alvos definidos na mente, as nossas vi-

das parecem não ter qualquer finalidade, e podemos 

cair em depressão. De fato, o psicanalista Victor Frankl 



 

propõe que a necessidade de encontrar um significado 

para a existência é um simples impulso humano básico. 

 Victor Frankl formulou a sua teoria do impulso em 

busca de significado, durante os anos que passou em 

um campo de concentração nazista durante a Segunda 

Guerra Mundial. Ele observou que algumas pessoas re-

agiam ao horror da guerra suicidando-se ou isolando-

se num mar de depressão. Enquanto isso, outros paci-

entes suportavam resignadamente o sofrimento, en-

contrando vontade para viver. Frankl concluiu que as 

pessoas podem resistir a qualquer dificuldade se ape-

nas compreenderem a razão de sua existência. Ele so-

breviveu aos campos de concentração porque tinha 

como meta escrever um livro sobre as suas descobertas 

quando terminasse a guerra. 

 Nos anos que se seguiram, Frankl se esforçou em 

ajudar os seus pacientes conduzindo-os à descoberta 

do significado de sua existência. Por exemplo, ele acon-

selha a uma mãe com depressão pós-parto, que fixe 

como meta criar seu novo filho com amor e dedicação. 

 A teoria de Frankl está certa, mas é incompleta. Ele 

tem razão ao dizer que a vida é mais alegre e agradável 

quando compreendemos a razão porque estamos vi-

vos. No entanto, a sua teoria é incompleta porque ele 

se contenta em encontrar apenas uma pequena razão 

para a existência de cada indivíduo, sem buscar res-

posta para a pergunta fundamental: “Por que existi-

mos? Com que finalidade fomos colocados nesta 

terra?” 



 

 Sem resposta para esta pergunta, estaremos sempre 

expostos à depressão causada pela falta de motivação. 

Sempre estaremos desperdiçando os nossos dias com 

alvos medíocres. 

 Deus nos vê caindo através da vida. Ele nos deu as 

Sagradas Escrituras para nos dizer de onde viemos e 

para onde vamos. 

 De onde viemos? Fomos criados pelo Pai celestial 

para vivermos em estreita comunhão com ele, mas de-

vido à nossa rebeldia e nosso pecado, rompemos esta 

relação com Deus. 

 Para onde vamos? Todos temos um destino eterno. 

Se somos reconciliados com Deus através da fé em 

Cristo, o nosso destino será servir os outros aqui na 

terra, e viver em felicidade eterna com Deus quando 

morrermos. Se desprezarmos o que Cristo fez para nos 

perdoar e nos reconciliar com Deus, podemos esperar 

apenas a eterna separação de Deus. É por isso que o 

apóstolo Paulo escreve: “(Cristo) morreu por todos, 

para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, 

mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado 

para a salvação deles” (2Coríntios 5.15). 

Desamparo e depressão 

 Certa vez alguns cientistas fizeram uma interessante 

experiência. Eles construíram um quarto dividido em 

duas partes por uma parede não mais alta do que a 

que um cão pudesse saltar por cima. Num dos lados do 

quarto o piso era uma grade de metal, pela qual podia 



 

passar uma corrente elétrica. Evidentemente, os cães 

saltavam para a segurança do lado oposto da parede. 

 Então os cientistas amarraram alguns cães para que 

não mais pudessem fugir dos choques elétricos. Os ani-

mais ficaram nervosos e adoeceram. Mais do que isto, 

aconteceu que quando eles foram desamarrados, eles 

não fizeram qualquer esforço para saltar o muro para 

evitar a corrente elétrica. Esses cães haviam aprendido 

que era inútil tentar fugir das experiências desagradá-

veis. 

 Numa última etapa da experiência, os cientistas al-

gumas vezes ergueram os cães por sobre a parede, até 

que eles aprendessem a saltar para o lado seguro. 

 Alguns psicólogos creem que ocorre algo seme-

lhante quando as pessoas enfrentam problemas muito 

difíceis. Tendo-se frustrado com várias soluções, as pes-

soas perdem toda a esperança de poder superar os 

problemas. 

 Por exemplo, as frustrações da pobreza e a impos-

sibilidade de poder melhorar a situação econômica, po-

dem levar as pessoas a cair em depressão. Pensemos 

no homem que está procurando trabalho durante 

muito tempo, na mulher cujo filho morreu porque não 

havia dinheiro para uma cirurgia, ou no jovem que so-

nha com a universidade mas precisa trabalhar para sus-

tentar a sua família. As pessoas sob tais circunstâncias 

são propensas a cair em depressão. Ou, de forma trá-

gica, podem chegar à conclusão de que são pessoas 

inferiores, porque procedem de condições de vida in-

feriores. 



 

 Em alguns casos, tentam reagir com medidas extre-

mas. Por exemplo: Orlando se unia a um dos grupos 

terroristas mais temidos na América Latina, porque uma 

revolução violenta era a única solução que ele via para 

o mundo. Alguns anos depois foi preso devido a suas 

atividades terroristas. Na prisão, lhe caiu nas mãos uma 

Bíblia e, como não tinha nada a fazer, começou a ler, 

ainda que de má vontade. A sua má vontade, no en-

tanto, logo se converteu em interesse e, em seguida, 

em total atenção. Na Bíblia, Orlando tomou conheci-

mento de um tipo diferente de revolução, aquela que 

acontece quando o coração de alguém se volta da co-

biça e do egoísmo para a humildade e o arrependi-

mento. Aprendeu sobre a revolução que aconteceu 

quando Cristo nos libertou da opressão do diabo e da 

morte, mediante a sua luta na cruz do Calvário. Aí, mo-

vido por amor a nós, Jesus sofreu todo o castigo que 

os nossos pecados mereciam. Para que? Para que nos 

voltássemos a ele em fé e com alegria, cheios de von-

tade para amar e compartilhar o amor, como ele o fez. 

 Atualmente Orlando é cristão, e continua dedicado 

à revolução, mas uma revolução em busca da justiça 

social através de meios legais, sem usar violência. 

 As pessoas que se sentem desamparadas, também 

podem buscar forças em práticas ocultas. Um caso des-

tes é o de Roberta, uma mulher que vinha de uma fa-

mília cheia de ódio. Ela disse: “Notei que todos os que 

havíamos nos metido na bruxaria, nos sentíamos pro-

fundamente insatisfeitos com a realidade da vida, e 

sempre havia algo que faltava em casa. Durante o meu 



 

tempo de bruxa, a minha depressão tornou-se quase 

insuportável. O meu convulsionado mundo não se mo-

dificava. O meu lar continuava cheio de ódio, e eu não 

tinha amigos. Cheguei ao extremo de tentar o suicídio.” 

 Foi então que, com a ajuda de um amigo cristão, 

Roberta chegou à fé em Jesus Cristo. “Ele me arrancou 

das trevas”, ela conta. “A Bíblia, para minha surpresa, 

tinha todas as respostas para os meus problemas. 

Quando Cristo ocupou o meu coração, as coisas come-

çaram a mudar. O meu ódio se desvaneceu, e um inex-

plicável amor pelas pessoas que eu odiava começou a 

crescer dentro de mim. Ao deixar a autocompaixão que 

me dominava, tive a oportunidade de me aproximar 

das pessoas e ajudá-las.” 

 Roberta era dominada por sentimentos de desam-

paro. Sentia que nada se modificaria, que nada poderia 

ser melhor. Mas quando foi convertida a Cristo, desco-

briu que Deus lhe permitiu modificar as suas atitudes, e 

depois, tratar de suas desgastadas relações familiares. 

 A todos os que se sentem deprimidos por causa de 

sentimentos de desamparo e inutilidade, Deus promete: 

 “Só eu conheço os planos que tenho para vocês: 

prosperidade e não desgraça e um futuro cheio de es-

perança.” “Eu nunca os deixarei e jamais os abandona-

rei.” (Jeremias 29.11 e Hebreus 13.5). 

 

 



 

Um amigo sempre ajuda 

 Em um número da revista da Psicodeia, o psicólogo 

Javier Del Amo sustenta que a depressão é causada por 

um processo de falta de comunicação. Diz ele que de-

vido à falta de uma comunicação verdadeira, as emo-

ções de uma pessoa se “congelam” ou “paralisam”. 

 Talvez esta não seja a única causa da depressão, 

mas não resta dúvida de que as pessoas deprimidas 

frequentemente evidenciam sintomas de indisposição 

ou falta de vontade para se comunicarem com os de-

mais. 

 Para remediar este mal, Del Amo diz que a pessoa 

deprimida precisa de um amigo que não se limite a pas-

sar o tempo com ela, mas que se comunique com ela 

em um nível emocional profundo. Uma relação deste 

tipo ajudaria a vítima de depressão a “abrir-se” e a rea-

nimar as suas emoções, e assim perceber a realidade 

com mais clareza e reconquistar a habilidade de pensar 

com criatividade. 

 A solução de Del Amo parece válida. No transcurso 

deste livrete ressaltamos com frequência os benefícios 

de falarmos com um amigo. Pesquisas sociológicas re-

velam que as pessoas consideram um bom amigo muito 

mais eficaz para ajudar a uma pessoa deprimida, do que 

um membro da família ou um conselheiro profissional. 

 Tendo isto em mente, relacionamos algumas suges-

tões sobre como ser um bom amigo para alguém com 

a moral baixa, ou deprimido: 



 

• Dedique-lhe tempo. 

• Não se envolva demais no problema dele. 

• Seja positivo, alentador e sincero. Não faça nada 

que leve a outra pessoa a sentir-se enganada. 

• Ponha música alegre ou suave para levantar-lhe o 

espírito. 

• Motive-o a pensar e a se preocupar com alguém 

que não seja ele mesmo. 

• Envolva-o em alguma atividade ou passatempo. 

Isto contribuirá para arrancá-lo do aqui e agora. 

• Ensine-o a dedicar-se a uma pequena tarefa de 

cada vez, de forma que gradualmente ele vá assu-

mindo as suas responsabilidades normais. 

 Se você conhece alguém que está deprimido, esta é 

a forma pela qual você lhe deve demonstrar amizade. Se 

você está sofrendo de melancolia você precisa de um 

amigo como este. Já repetimos várias vezes que Deus 

deseja ser precisamente este amigo para todos nós. Des-

crevemos quatro maneiras pelas quais Cristo expressa o 

seu amor e as suas boas intenções para conosco: 

1. Com a sua morte na cruz, ele pagou o preço de  

todos os nossos pecados, a fim de que nos pu-

desse ser dado o perdão. 

2. Com a sua ressurreição ele desfez os laços da 

morte, e nos oferece a vida eterna. 



 

3. Ele nos enche com o poder e o amor do Espírito 

Santo, de maneira que não precisamos mais nos 

consumir em sentimentos de desamparo. 

4. Por tudo quanto foi dito, sabemos qual é o sentido 

da nossa existência e temos um motivo para viver. 

 Tudo isso o Senhor Deus fez pela pura e simples razão 

de nos amar. Ele fez o necessário para que fôssemos re-

conciliados com ele, mesmo quando estávamos tão per-

didos em nossos pecados que não podíamos amá-lo 

apropriadamente. Assim diz o apóstolo João: “E o amor é 

isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que 

nos amou e mandou o seu Filho para que, por meio dele, 

os nossos pecados fossem perdoados” (1João 4.10). 

 Assim Deus nos ama. Tudo quanto resta é que cada 

um de nós, individualmente, aceite o oferecimento do 

amor de Deus, abandonando os nossos velhos hábitos 

de tentar viver sem Deus, e confiando na morte de Cristo 

que apaga os nossos pecados e nos justifica diante de 

Deus. O apóstolo Paulo descreve isto da seguinte forma: 

“Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos 

e, por meio de Cristo, ele está fazendo com que eles se-

jam seus amigos. Portanto, nós, como companheiros de 

trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não 

deixem que fique sem proveito a graça de Deus, a qual 

vocês receberam. Escutem o que Deus diz: ‘Quando 

chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi 

o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salva-

ção.’ Escutem! Este é o tempo em que Deus mostra a 

sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo” (2Coríntios 5.19 

e 6.1-2). 



 

 Aceite a oferta de amizade de Deus. Agradeça ao 

Senhor com suas próprias palavras por tudo o que ele 

fez para que você tivesse paz com Deus. Se você não 

sabe como expressar esta gratidão em palavras, talvez 

possa fazer a seguinte oração:  

 “Pai Celestial, graças te dou por teu amor e por tua 

amizade. Nunca deixaste de me amar, mesmo quando 

eu andava no pecado, na descrença e na ansiedade. 

Tu enviaste o teu santo Filho Jesus do céu para se fazer 

homem e sofrer as dores e decepções deste mundo 

rebelde. Embora ele nunca tivesse cometido pecado, 

ele sofreu na cruz por mim e por todos os pecadores, 

oferecendo-lhes a sua vida. Confiando unicamente em 

Cristo para me livrar da culpa, estou seguro, limpo e 

imaculado diante de ti, Pai Celestial. Dá-me, Senhor, a 

certeza da tua promessa de vida eterna. Graças te dou 

por dares sentido e propósito à minha vida. Dá-me o 

poder do Espírito Santo para servir-te e aos meus se-

melhantes com fidelidade, até ao dia em que me cha-

mares para viver na tua alegre presença no teu lar 

eterno. Amém.” 

 Se esta oração expressa os seus sentimentos since-

ros, então você chegou ao conhecimento do maior de 

todos os amigos, o Deus que nos criou para vivermos 

em harmonia com ele. Com a sua ajuda você poderá 

fazer frente aos problemas emocionais e espirituais 

causadores de depressão, e estará equipado a ajudar a 

outros que também vivem desencorajados. 

 



 

Não esqueça:  

 Mais uma vez é importante ressaltar que a Depres-

são é uma doença e que nunca é demais procurar a 

ajuda de um profissional de saúde, como um psicólogo 

ou um psiquiatra. O que oferecemos aqui são conse-

lhos preventivos que não substituem o tratamento mé-

dico. Se você já está em tratamento, siga todas as re-

comendações e continue tomando as medicações que 

o seu médico prescreveu. 

Leituras bíblicas sobre depressão 

 Quando alguém está deprimido, pode ser muito útil 

falar com quem passou pelo mesmo problema. Muitos 

dos personagens cujas histórias são contadas na Bíblia, 

souberam o que era sentir-se cansado e deprimido. Ao 

ler sobre eles, e ver como eles superaram a sua melan-

colia, você se sentirá animado a fazer frente aos dias 

que o esperam. A seguir, relacionamos algumas boas 

leituras: 

 

 1. O exemplo de Moisés - Números 11.1-17. 

 2. O exemplo de Jó - Jó 1 a 42. 

 3. O profeta Elias - 1Reis 19.1-18. 

 4. O profeta Jeremias - Jr 20.1-18 e Lm 3.19-27. 

 5. O Rei Davi e outros autores de Salmos - Salmos 

32, 38, 42, 43, 46, 73, 77 e 102. 

 6. O ap. Paulo - Atos dos Apóstolos 16.16-40, espe-

cialmente o versículo 25, e 2Coríntios 1.3-11. 



 

 7. A atitude de Cristo face às pessoas deprimidas - 

João 4.1-42; Marcos 5.1-20; Marcos 9.14-29, especial-

mente o versículo 24; Lucas 5.12,13; Mateus 11.28-30. 

 


