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Depressão: Isso pode ter fim! 

“Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus, e ainda o 

louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus” ( Salmos 43:5 – BLH) 

• INTRODUÇÃO: 

- “Depressão é doença, tem tratamento e atinge milhões de pessoas na América Latina e Caribe. 

- Depressão foi considerada o “Mau do século passado” e já atinge 25 milhões de brasileiros”. 

(Revista Tudo). A doença, que atinge 25 milhões de brasileiros… Um deles pode ser o seu vizinho, 

seu colega de trabalho, seu amigo de universidade, alguém do seu relacionamento, quem sabe, você 

mesmo. 

- Muitas pessoas associam depressão com pecado, mas realmente não é. Qualquer pessoa pode ficar 

deprimida, inclusive temos na Bíblia exemplos como Moisés, Elias, Jonas e outros que 

experimentaram depressão. 

1. O QUE É DEPRESSÃO 

• Depressão pode ser definida como o estado emocional caracterizado por tristeza, pensamentos 

infelizes, apatia e abatimento; 

Alguns números importantes sobre Depressão: 

• Para 1 homem, 2 mulheres sofrem de depressão; 

• 40% a 60% dos casos de suicídio, têm estreita relação com a doença; 

• Homens depressivos morrem 4 vezes mais por suicídio que mulheres (apesar de elas cometerem 

mais tentativas); 

• Apenas 1 em cada 4 deprimidos procuram ajuda; 

• A depressão tem início entre os 15 e 24 anos na vida da pessoa; 

• A depressão quando atinge uma pessoa, prega 24 horas por dia as seguintes mensagens ao 

deprimido: 

- Você está derrotado, não há nada que você possa fazer. 

- Não há saída, não há esperança, você vai afundar até se acabar! 

- Não vale a pena viver! 

- É muito melhor desistir. Nem adianta tentar! É melhor se entregar! 

2. CAUSAS DA DEPRESSÃO 

Eis algumas causas mais comuns: 

- Perdas 

- Problemas de Relacionamento; 

- Raiva e Culpa; 
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- Exaustão 

- Stress agudo; 

- Questões inacabadas na vida. 

3. SINTOMAS DA DEPRESSÃO 

Se alguma dessas coisas está acontecendo, você, pode ser a próxima vítima. 

• Humor deprimido 

• Perda de interesse, prazer e energia, 

• Cansaço por qualquer coisa, 

• Concentração reduzida, 

• Ansiedade, 

• Auto estima reduzida, 

• Idéias de culpa, inutilidade, 

• Sono perturbado, 

• Apetite reduzido ou aumentado abruptamente. 

4. COMO DEUS ATUA NA VIDA DO DEPRIMIDO 

1) Deus cuida do coração do deprimido – “Ele cura os que têm o coração partido e trata dos seus 

ferimentos” (Salmos 147:3 NTLH). Deus quer cuidar do seu coração, Deus quer curar o seu coração. 

Você tem a oportunidade agora, de ser curado por Deus, em primeira instância. 

2) Deus injeta esperança na vida do deprimido – “O choro pode durar uma noite inteira, mas de 

manhã vem a alegria” (Salmos 30:5b). Esperança! Existe um amanhã para aquele que tem 

esperança no Senhor. Deus quer injetar esperança na sua vida! Deus quer injetar esperança no seu 

viver! 

3) Deus dá proteção e segurança ao deprimido – “Eu me deito, e durmo tranqüilo, e depois acordo 

porque o Senhor me protege” (Salmos 3:5 – NTLH). Que coisa maravilhosa! Deus dá proteção e 

segurança ao deprimido! 

4) Deus repreende a tempestade na vida do deprimido – “ E, chegando-se a ele, o despertaram, 

dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. E, ele levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da 

água; e cessaram, e fez-se bonança” (Lucas 8:24 – RC). Lembra-se desse fato? Os discípulos no barco 

e grande tempestade. Eles foram despertar Jesus e, Jesus com toda autoridade e com todo poder 

dele repreendeu os ventos e a fúria das águas. E, diz a Bíblia que chegou a bonança! Sabem mais? 

Depois que chegou a bonança, as pessoas no barco, começaram a perguntar assim: “Quem é esse, 

quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem?” Este é o Rei da glória! Se você está deprimido, 

se está com tristeza aguda em seu coração, você pode dar os 4 passos para se sair livre. 

• CONCLUSÃO 

Eis os 4 passos para se ver livre da depressão: 
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1) Deixe Deus curar o seu coração 

2) Deixe Deus injetar esperança em você 

3) Aceite a proteção de Deus 

4) Experimente a autoridade de Jesus na sua vida. 

“Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida; e habitarei 

na Casa do Senhor por longos dias.” (Salmos 23:6). 

SE VOCÊ DESEJA DAR ESTES TRÊS PASSOS, VENHA ORAR CONOSCO! 


