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ENTENDENDO E VENCENDO A DEPRESSÃO 

 

ENTENDENDO A DEPRESSÃO 

Sentir-se desanimado, ou profundamente entristecido não é algo novo. 

Esses e alguns outros sintomas associados a estes, atualmente definidos como 

“depressão”, caracterizam a experiência de alguns personagens bíblicos.  

A Palavra de Deus não apenas nos ajuda a enfrentar nosso “abatimento emocional”, ou  

“o problema da depressão”, mas também mostra como podemos ser “mais que vencedores” 

(Rm.8:37) mesmo em meio a um “profundo abatimento”. (baseado em Salmos 19:7-14, 

119:165; 1 Coríntios 3:18-20, 10:13; 2 Timóteo 3:16-17; 1 João 5:4-5). 

 

Como é conhecida a “depressão”? 

A. Muitos definem “depressão” como uma condição caracterizada por sentimentos de 

desalento e/ou culpa, resultando em falta de esperança e paralisia funcional. 

Com frequência, a depressão tem sido classificada por alguns integrantes da classe 

média como “doença” e considerada, atualmente, como a enfermidade de maior frequência na 

medicina geral. Todavia, as ciências médicas admitem que as suas causas ainda são 

amplamente desconhecidas. 

 

B. Nas Escrituras, os sintomas associados à “depressão” são descritos como:  

 um espírito oprimido (Pv. 17:22),  

 angústia (Pv. 15:13),  

 desespero (Sl. 42:11),  

 fardos pesados de culpa/pecado (Sl.38:4),  

 estado de luto permanente (Sl.38:6),  

 tristeza profunda (Sl.119:28)  

 Desanimo (Ef.3:13; Hb.12:3). 

   

C. No Salmo 38, Davi descreveu vários sintomas e sentimentos relacionados com “estar 

deprimido”: Ler versículos 1 a 18 - ler 
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 Quem está sujeito a experimentar sentimentos depressivos?  

Qualquer um de nós! 

A. Ninguém está completamente imune aos sentimentos depressivos  

(baseado em 1 Corintios 10:12-13).  

Personagens bíblicos também experimentaram aquilo que hoje seria classificado como 

“depressão”.  

Conforme você verá nos exemplos que vou citar, o fator que desencadeou a ansiedade/ 

angústia, o medo e a desesperança/depressão em suas vidas foi uma ênfase no “eu”, que 

por si só já é a raiz do pecado.  

 Elias reagiu as ameaças de Jezabel temendo pela própria vida, entregando-se ao 

desespero e fugindo, mesmo após uma grande vitória (1Reis 19:1-4);  

 Davi pecou, não se arrependeu e, então, perdeu a esperança (Salmo 38); 

 Descontente com a obra soberana de Deus, Jonas irou-se contra Ele e desejou a 

morte (Jonas 4:1-11);  

 Pedro negou a Cristo mentindo e praguejando, o que o levou a chorar amargamente 

(Mateus 26:69-75), e  

 Judas traiu a Jesus e depois sentiu remorso. Após jogar as trinta moedas de prata no 

templo, ele cometeu suicídio, enforcando-se (Mateus 27:1-5). 

 

B. Estamos sujeitos a experimentar “depressão” em consequência de nossas escolhas e 

decisões erradas que dão lugar ao pecado, que se expressa na desestabilidade emocional e 

distúrbios físicos. 

 Os exemplos bíblicos estão registrados para o nosso ensino, não como “álibi” para 

vivermos deprimidos, pelo contrário - (Romanos 15:4). 

   

 Quais os possíveis fatores que levam a “depressão”? 

Vários fatores podem contribuir para que você “fique deprimido”.  

Há numerosos fatores físicos que NÃO envolvem pecado.  

Todavia, ao enfrentar problemas físicos, você deve se guardar de reagir às dificuldades 

em desacordo com a Bíblia.  

A lista que veremos a seguir não é exaustiva, mas aponta para a importância de você 

proceder a um auto-exame cuidadoso e bíblico para determinar quais mudanças o Senhor 

quer que você faça na sua vida (Provérbios 11:14, 18:13; Isaías 55:8-11; Mateus 7: 1-5; 1 

Corintios 11:31; Filipenses 4: 6-7; Tiago 1:5; 22-25). 
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A. Fatores físicos: doença, parto, cirurgia e o respectivo processo de recuperação, 

desequilibrios hormonais ou químicos, disfunções orgânicas, falta de sono, dieta não salutar, 

fadiga, fenômenos do ciclo menstrual ou distúrbios físicos ( hipoglicemia, diabetes, disfunções 

glandulares). 

 

OBS.: É importante que o diagnóstico seja feito por um clínico geral e a supervisão 

médica seja mantida quando forem identificadas algumas das condições acima.  

Ao mesmo tempo, porém você deve proceder a mudanças bíblicas para aprender a viver 

de acordo com a Palavra de Deus em meio aos problemas físicos e ao tratamento médico. 

Lembre-se de que Deus é soberano e nunca permitirá que um problema físico o 

impossibilite de obedecer à Sua Palavra. 

 

B. Respostas contrárias à Bíblia diante de certas situações da vida: Deficiências 

físicas (paralisia, perda de membros, cegueira, surdez), perda do emprego, divórcio, morte de 

alguém querido, quebra de um relacionamento, dificuldades financeiras, acidentes, conflitos 

interpessoais, filhos adultos deixando o lar, aposentadoria, perseguição, crises, traumas ou 

doenças. 

 

C. Desobediência a Bíblia mediante: alimentação incorreta, excesso de trabalho, 

descanso insuficiente, hábitos de sono não apropriados, abusos de substâncias químicas 

(drogas, álcool, medicamentos), falta de exercício físico, falha no cumprimento de 

responsabilidades pessoais (trabalho de casa, jardinagem, tarefas diversas, cuidados dos 

filhos), ausências de devocionais diárias, vida de oração infiel, falha em perdoar aos outros ou 

restaurar relacionamentos pessoais, falta de comunhão com outros crentes, fracasso em 

ministrar como parte do Corpo de Cristo ou falha em confessar fielmente os pecados ao 

Senhor e aos outros. 

 

D. Pensamentos e Hábitos mentais não-bíblicos, incluindo: amargura, 

preocupações, ansiedade, inveja, ciúme, autocomiseração, espírito não perdoador, 

impaciência, procrastinação, pensamentos lascivos, rancor, orgulho, ira ou superioridade. 

 

Cada um dos fatores acima, quando não for tratado biblicamente, poderá tentá-lo a 

prosseguir numa “espiral descendente” que pode resultar em sentimentos depressivos. 
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 Qual a perspectiva bíblica com respeito aos fatores que contribuem para a 

“depressão” ? 

Fatores físicos 

1. Deus o criou de modo assombrosamente maravilhoso (Salmo 139:14).  

Como crente você foi comprado por preço e deve exaltar a Cristo e glorificá-Lo em seu 

corpo (1 Corintios 6:20; Filipenses 1:20). O cuidado físico adequado é essencial para o 

cumprimento do plano de Deus. Você deve, então, apresentar o seu corpo em sacríficio vivo, 

santo e agradável a Deus, como culto de adoração a Ele (Romanos 12:11). 

 2. Visto que algumas condições físicas (por exemplo, desequilíbrios hormonais ou 

disfunções orgânicas e glandulares) podem contribuir para que você se sinta deprimido, é 

importante submeter-se a um diagnóstico médico sempre que houver a suspeita de algum 

problema físico e dar prosseguimento ao tratamento adequado se o problema for confirmado. 

Todavia, você ainda será responsável por responder biblicamente diante de qualquer 

dificuldade, independentemente dos seus sentimentos (seguindo o exemplo dado por Jeremias 

em Lamentações 3:31-32 ou pelo apóstolo Paulo em 2 Corintios 12:7-10). 

 3. Se em meio as dificuldades físicas você agir com responsabilidade (o que inclui 

buscar a assistência médica apropriada) e praticar o amor bíblico em todos os seus 

relacionamentos, você agradará a Deus, Ele provará o Seu cuidado amoroso e você será 

fortalecido (baseado em Gênesis 4:7; Salmo 34:19, 37:23-24, 119:143, 147:3, 6a; 2 Corintios 

12:9-10; Filipenses 2:3-8, 4:13, 19; Tiago 1:25). 

 

PENSE NISSO: 

 Lembre-se de quem você é em Cristo Jesus (Romanos 8:14-17; Efésios 1:3-14; 

Colossenses 2:9-12; 1 Pedro 2:9-10).  

Como filho de Deus, você tem a certeza de que o seu Pai Celestial, pela graça e 

misericórdia dEle, está ativamente envolvido na sua vida (Filipenses 1:6, 2:13; 1 Pedro 2:9-10; 

2 Pedro 1:3-4) apesar das limitações que você traz por natureza (Salmo 62:9; Isaías 64:6; João 

15: 4-5; 2 Corintios 3:5).  

Embora por si mesmo você seja totalmente incapaz de viver como Deus quer, Ele o 

escolheu para ser testemunha do Seu poder diante do mundo (Mateus 5:16; 1 Corintios 1:26-

31), conformando-o à imagem de Cristo (Romanos 8:28-29; 2 Corintios 3:18). 

 Entregue a Deus aquelas circunstâncias ou condições físicas que você não pode corrigir 

(baseado em 2 Corintios 12:7-10; Efésios 5:20; 1 Tessalonicenses 5:18) e corrija em sua vida 

todas as deficiências reais que o  impedem de servir a Deus e ser ativo na edificação de outros 

(baseado em Mateus 22: 37-39; Romanos 6:19, 14:12-13; 1 Corintios 10:31-33; Filipenses 

2:12-16; Colossenses 3:2-15; Hebreus 12:1-2; Tiago 4:8, 17). 
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 Todos os demais fatores: 

1. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquelas que amam a Deus e 

são chamados de acordo com o Seu propósito (Romanos 8:28).  

Deus começou uma boa obra em você e Ele a levará até o fim (Filipenses 1:6).  

Confie nEle (Provérbios 8:29), e Ele usa as tribulações para alcançar tal propósito 

(Romanos 5:3-5; Tiago 1:2-4) e provar a realidade da sua fé (1 Pedro 1: 6-7). 

2. A respeito daquilo que possa ocorrer na sua vida, a sua obediência amorosa à 

Palavra de Deus (João 14:15) confere-lhe uma oportunidade de morrer para si mesmo e viver 

para Cristo (Lucas 9: 23-24; Galátas 2:20).  

Deus prometeu cuidar de todas as suas necessidades enquanto você estiver buscando 

em primeiro lugar o Seu reino e a Sua justiça (Mateus 6:33), olhando firmemente para Jesus 

Cristo (Hebreus 12:1-2) e seguindo nos Seus passos (Mateus 11:29; João 13:12-17; 1 Pedro 2: 

21-25). 

Nota: A Palavra de Deus nunca ordena que você mude os seus sentimentos, mas que 

você mude a sua maneira de agir (pensamentos, palavras e ações) pela obediência as 

Escrituras. Os mandamentos de Deus não são penosos (1 João 5:3).  

A sua obediência à Palavra de Deus, fundamenta-se no seu amor pelo Senhor 

Jesus Cristo e não na instabilidade dos seus sentimentos (baseado em João 14:21, 23; 2 

Corintios 5:14-15; Gálatas 5:16-17; 1 João 5:3). 

3. A auto-avaliação bíblica se faz necessária em cada área da sua vida (Mateus 7:1-5; 1 

Corintios 11:31), incluindo as suas ações (Mateus 7:24-27; 1 Corintios 13:4-8 a), os seus 

relacionamentos com os outros (Efésios 5:21; Filipenses 2:3-4), as suas palavras (Mateus 12: 

36-37; Efésios 4:29; Colossenses 4:6) e a sua vida mental (2 Corintios 10:5; Colossenses 3:2). 

Obdecendo a Palavra de Deus em todas as áreas da vida, você receberá as bençãos do 

Senhor (Tiago 1:25).  

Se você não for obediente à Palavra de Deus, você receberá a disciplina corretiva do 

Senhor (1 Corintios 11:32; Hebreus 12: 5-11).  

Esteja particularmente atento nos seguintes aspectos: 

a. Confissão habitual dos pecados ao Senhor (1 João 1:9) e, quando apropriado, 

aqueles contra quem você pecou (Tiago 5:16); 

b. Fidelidade na oração (Colossenses 4:2; 1 Tessalonicenses 5:17); 

c. Diligência no estudo (2 Timóteo 2:15), meditação (Josué 1:8; Salmo 1:2) e 

memorização da Palavra de Deus (Salmo 119: 11, 16); 

  d. Comunhão com outros irmãos em Cristo (Hebreus 10:23-25), e 

 e. Ministério constante como servo do Senhor Jesus Cristo (1 Pedro 4:10). 
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VENCENDO A DEPRESSÃO 

Embora os sentimentos depressivos possam resultar de problemas orgânicos passíveis 

de diagnóstico e tratamento médico, uma variedade de outros fatores pode contribuir também 

para a sua ocorrência.  

Independentemente dos fatores envolvidos no seu caso de depressão, você não deve 

basear o seu agir (pensamentos, palavras e ações) em sentimentos, mas disciplinar a si 

mesmo em direção à piedade.  

Isso significa que você deve obedecer às Escrituras em todas as circunstâncias 

(baseado em Mateus 5:16, 20:26-28; 2 Corintios 5: 14-15; Efésios 5:15-16; Filipenses 2:3-4, 

14-15, 11; Colossenses 1:9-12, 2:6, 3:17; 1 Tessalonicenses 5:15-18; 1 Timóteo 4: 7-8; Tiago 

(1:2-4).  

Prepare um plano básico para vencer os pecados que você identificou.  

Inclua no seu plano, pensamentos, palavras e ações que vão ajudá-lo a desenvolver 

uma conduta semelhante à de Cristo. Considere as seguintes diretrizes: 

 Pense biblicamente 

 Lembre-se de que Deus prometeu cuidar de você em qualquer situação, a despeito 

de quão incerta ela possa parecer (Salmo 23:1-6, 37:5; Provérbios 3:25-26; Mateus 10:28-31; 1 

Corintios 10:13; Romanos 8: 36-39). 

 Confesse a Deus todos os seus pensamentos pecaminosos (1 João 1:9) e recorra ao 

auxílio divino para mudar o estilo de pensar pecaminoso (baseado em 1 Tessalonicenses 5:17; 

Hebreus 4:15-16; Tiago 1:5). Saiba que todos os pecados confessados com sinceridade estão 

totalmente perdoados aos olhos do Senhor (Salmo 103:10-14; 1 João 1:9). 

 Alegre-se (1 Tessalonicenses 5:16) e dê graças por tudo em todas as situações 

(Efésios 5:20; 1 Tessalonicenses 5:18), sabendo que perseverar nas provações coopera no 

processo de conformá-lo à imagem de Cristo (baseado em Romanos 5:3-5; Tiago 1:2-4). 

 Lembre-se de que o perdão que você recebeu de Deus é a base para que você 

conceda perdão aos outros (Mateus 18:21-35; Efésios 4:32; Colossenses 3:13). 

 Lembre-se de que o seu amor por outros demonstra o seu amor a Deus (1 João 2:9-

11; 3:14-16, 4:7-11, 20-21). 

 Concentre-se os seus pensamentos em glorificar e agradar a Deus em todas as 

situações, e tenha como propósito abençoar outros (baseado em Mateus 22:37-39; Lucas 9:23-

24; 1 Corintios 10:31; 2 Corintios 5:9, 15, 10:5; Gálatas 5: 16-17; Filipenses 2:3-4, 4-8; 

Colossenses 3:1-2).  

 Determine maneiras específicas como você pode ministrar aos outros como servo de 

Jesus Cristo (Mateus 5:16, 7:12, 2:26-28; 1 Pedro 4:10). 
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 Dentro da situação atual, não se concentre em coisas que o levem a pecar, mas 

discipline a sua mente para pensar naquilo que agrada a Deus (Filipenses 4:8; Colossenses 

3:2). Lembre-se de orar por aqueles que o perseguem (Mateus 5:44). 

 Recorde os salmos, hinos e cânticos espirituais que você memorizou (baseado em 

Efésios 5:19-20; Colossenses 3:16). 

 Pense em como você pode encorajar outros crentes e estimulá-los ao amor e as boas 

obras (Hebreus 10:23-25). 

OBS.: Lembre-se de que você sentirá culpa sempre que fracassar no cumprimento das 

suas responsabilidades de acordo com a Bíblia (Gênesis 3:1-8, esp. Versículo 7-8; Romanos 7: 

18-24) e, se você não lidar biblicamente com a culpa, ela poderá aumentar e conduzir a 

possíveis sintomas ou sentimentos depressivos (Salmo 32:3-4). 

 

 Fale biblicamente 

A Bíblia nos ensina que “O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está 

em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, 

porque a sua boca fala do que está cheio o coração”. – Lc.6:45  

Mesmo em meio às instabilidades emocionais o nosso falar deve revelar um coração 

que reconhece a soberania de Deus. Por isso: 

 Confesse os seus pecados ao Senhor e aqueles contra quem você falhou na 

prática do amor bíblico, incluindo os pecados relacionados ao fracasso em cumprir as suas 

responsabilidades.  (baseado em Tiago 4:17, 5:16; 1 João 1:9;  Salmo 51:1-4). 

 Não lamente a sua situação atual ou o fato de que está se sentindo deprimido 

(Filipenses 2:14-16ª).  

Não fale sobre as suas realizações do passado (Provérbios 27:2, 30:32; 2 Corintios 

10:17,18), sobre tristezas ou derrotas (Filipenses 3:13-14), sobre preocupações futuras 

(Mateus 6:34), comparando-se com outros ou consigo mesmo (2 Corintios 10:12) ou 

fazendo promessas arrogantes com respeito ao futuro (Provérbios 27:1; Tiago 4:13-16 

Ler).  

Pelo contrário, edifique outros falando com gratidão sobre a bondade do Senhor e a 

transformação que Ele tem operado na sua vida, especialmente na situação que você está 

enfrentando agora (Lucas 10:20; Colossenses 4:6; Hebreus 13:15; 1 Pedro 3:15; Efésios 4:29). 

 Não se detenha em difamação, mexerico, discussão, nem use palavras que não 

sejam para a edificação de outros (Provérbios10:18; Efésios 4:29, 31, 5:4; Colossenses 3:8; 2 

Timoteo 2:24; 1 Pedro 2:1).  

O seu falar deve ser verdadeiro e gracioso, de acordo com a necessidade do 

momento, sabendo como responder a cada pessoa (Colossenses 4:6 ; Efésios 4:25). 
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 Aja biblicamente 

INTRODUÇÃO: Ef.4:22:23 

Para vencer a Depressão é necessário que o crente: 

FALE Biblicamente, PENSE Biblicamente e finalmente... 

AJA biblicamente 

 
a. Visto que os sintomas e os sentimentos depressivos resultam de diferentes fatores, 

colha dados para descobrir o que pode estar contribuindo para a sua situação atual 

(Provérbios 18:15*; 1 Corintios 11:31; Tiago 1:5).  

 

b. Conceda perdão aos outros assim como Deus o concedeu a você (Efésios 4:32; 

Colossenses 3:13*) 

 

c. Memorize versículos bíblicos para serem usados em momentos oportunos (Efésios 

5:19-20*; Colossenses 3:16) e estude trechos da Palavra relacionados especificamente 

com a depressão, um viver disciplinado, com o cuidado de Deus e os planos soberanos 

que Ele tem para você (Salmos 119:9,11*; 2 Corintios 10:3,5*; Filipenses 4:8; 2 Timóteo 

2:15;). 

 

d. Ore sempre com ações de graças (Filipenses 4:6; 1 Tessalonicenses 5:17-18*) e de 

acordo com a vontade de Deus (1 João 5:14-15).  

Lance todo a sua preocupação sobre o Senhor (1 Pedro 5:7), não ande ansioso por 

coisa alguma ( Filipenses 4:6-7).  

A prática constante da oração vai ajudá-lo a não desanimar (Lucas 18:1*). 

 

e. Identifique todos os sinais de perigo – tais como situações, lugares e contatos 

pessoais que resultam em tentação – e tome providências imediata para evitá-los, fugir 

deles ou resistir a tentação (baseado em Salmo 1:1; Provérbios 27:12*; 1 Corintios 

10:13, 15:33; 2 Timóteo 2:22(**); Tiago 4:7; 1 Pedro 5:8-9). 

(**) “Não se deixem enganar: As más companhias corrompem os bons costumes” 
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CONCLUSÃO 

Como encorajamento para nossa luta e vitória sobre a depressão que lembrar um bela 

verdade: Deus abençoa a obediente (Tiago 1:25).  

A sua obediência, no entanto, pode ser ou não precedida de entusiasmo.  

Seja qual for o caso, você deve obedecer em primeiro lugar, sem esperar que os seus 

sentimentos/ou animo mudem primeiro.  

 Se você for esperar que seu animo mude para começar a agir, talvez você nunca comece 

a cumprir as suas responsabilidades como crente.  

Deus não permitira na sua vida nada que escape ao controle dEle ou esteja além da sua 

capacidade para suportar sem pecar (1 Co.10:13).  

As provações são para o nosso bem ( Rm.5:3-5 ; Tg.1:2-4 ; 1 Pe.1:6-7) e à medida que 

você responde biblicamente as dificuldades, você dá oportunidade para que o poder de Deus 

se manifeste na sua vida ( 2 Co.4:7-18 , 12:9-10 ). 

Quero terminar este estudo encorajando você a buscar na verdadeira fonte de esperança, 

segurança e consolo... 

 Hb.4:15-16  

 

 

Material extraído e adaptado pelo Pr. Elcio Millan  

Manual de Auto confrontação – Biblical Couseling Foundation  


