Como vencer o
desânimo e a
depressão

ARAS ATREBOR

INTRODUÇÃO

Há dias difíceis. Há dias nebulosos. Há dias em que tudo
parece estar cinza e sem cor.
Há dias de dor e choro. Os últimos tempos, tem de fato,
se apresentado mais pesado que o normal. O peso da
existência humana se apresenta cada dia mais.
Muitas não conseguem nem ao menos se levantar de
suas camas. Mas, embora o própria bíblia diga que há
tempo para chorar (Eclesiastes 3), ela também diz que
há tempo para curar e sorrir.
Vamos falar um pouco sobre esse assunto tão pontual
nos últimos tempos.
Espero contribuir com sua vida e processos emocionais.

INTRODUÇÃO

Talvez você tenha dado início à alguns sonhos e projetos e a resposta não
foi tão positiva e animadora como você imaginava.
Talvez você ainda não tenha conseguido alcançar as metas que planejou.
Talvez, esteja no meio do caminho, e isso pode ser bem desanimador, as
vezes.
O meio exige espera e paciência. O meio exige fé e perseverança. O meio
exige posicionamento.
Geralmente é no meio que pensamos em desistir, afinal, nossos olhos são
estão vendo nenhum resultado.

O meio tem duas faces. Tudo depende de como você enxerga esse meio.
Imagine um copo de água pela metade. Alguns podem dizer que ele está
‘meio cheio’, outros podem enxergá-lo como ‘meio vazio’. Tudo depende
da perspectiva de cada um.
Talvez você tenha recebido um diagnóstico ruim. Talvez você tenha
sofrido algumas decepções esse ano, e isso te abalou de tal forma, que
você não consegue mais se levantar. Talvez você tenha sofrido algumas
perdas, e isso te deprimiu.

INTRODUÇÃO

Considerada o "mal do século" pela Organização Mundial da Saúde, a
depressão ainda é um desafio para médicos e pacientes. A depressão tem
sido considerada como o ‘resfriado’ emocional, ou seja, ninguém está livre
de contrair um resfriado, assim como ninguém está livre de passar por um
momento depressivo.
Vamos caminhar por algumas causas da depressão, e como podemos
superar essa fase tão desanimadora.
Vamos entender também quando ela é apenas uma fase, ou já se tornou
crônica e requer mais atenção.
Algumas informações científicas foram baseadas nos sites:
www.saude.abril.com.br e na Organização Mundial de Saúde
https://www.msdmanuals.com/

O QUE É A DEPRESSÃO E
SUAS POSSÍVEIS CAUSAS

Eu costumo ensinar que para aprendermos a
combater um inimigo, precisamos entender
sua construção: o que é, como se forma,
como se alimenta, quais sintomas, quais
prejuízos, e somente depois seremos capazes
de aprender como vencê-lo.
A primeiras informações que precisamos ter,
é sobre o que a depressão NÃO é:
A depressão NÃO é frescura
A depressão NÃO é coisa de ‘gente fraca’
A depressão NEM SEMPRE é falta de
relacionamento com Deus
A depressão NÃO é resultado de pecado
não confessado
A depressão NÃO é preguiça de fazer as
coisas
A depressão NÃO é falta do que fazer

(embora servir é uma maneira de combater a depressão)

A depressão NÃO é demônio

(embora algumas pessoas ‘perturbadas’ por demônios
sofram desse mal também)

A depressão NÃO é falta de fé

Agora precisamos saber o que a depressão é:
A depressão é um transtorno comum que envolve humor
deprimido ou perda quase completa do interesse ou
prazer em atividades que eram anteriormente
apreciadas.
É também uma fase caracterizada pela perda ou
diminuição de interesse e prazer pela vida, gerando
angústia, apatia e prostração, algumas vezes sem um
motivo evidente.

SINAIS E SINTOMAS:

Problemas ou disfunções sexuais

Cansaço extremo

Falta de confiança e de esperança

Fraqueza

Sensação de impotência ou
incapacidade para os afazeres do dia
a dia

Desânimo profundo
Irritabilidade
Angústia
Ansiedade exacerbada
Baixa autoestima
Insônia (ou sono de má qualidade)
Falta de interesse por atividades que
antes davam prazer
Pensamentos pessimistas
Pensamentos frequentes sobre a
morte ou doenças
Comportamentos compulsivos
Dificuldade para se concentrar/
Perda de foco

Sensação de que a vida perdeu a cor
e a beleza
Vontade de desistir de tudo
Alterações no peso
Insatisfação contínua
Falta de Alegria
Reclamação extrema
Incapacidade de exercer a
GRATIDÃO
Embotamento das emoções –
mecanismo de defesa que trava os
sentimentos. Seria a ‘Apatia total’ – a
pessoa não se importa com mais
nada. Parece que tudo perdeu seu
valor.

A causa exata dos transtornos depressivos é desconhecida, mas fatores
genéticos e ambientais contribuem. A hereditariedade explica cerca de metade
da origem dela. A depressão é mais comum entre parentes de 1º grau de
pacientes deprimidos.
A depressão também pode ocorrer por alterações dos níveis dos
neurotransmissores e hormônios.

POSSÍVEIS CAUSAS DA DEPRESSÃO:
Excesso de culpa

Não cuidar de você

Passado não resolvido

Não saber dizer NÃO

Questões mal resolvidas

Estar sempre disponível para todo
mundo

Falta de Perdão
Falta de se perdoar
Rejeição, Abandono e faltas na
infância e adolescência

Ser manipulada o tempo todo
Ter medo das pessoas
Medo extremo da opinião do outro

Vitimismo

Exigir demais de si mesma

Autopiedade

Falta de reconhecimento das pessoas
para quem você se doa
excessivamente

Negativismo contínuo
Condição de tristeza profunda por
anos
Perdas
Mortes/ Lutos
Fracassos
Decepções de pessoas importantes
para sua vida
Se doar demais

Traição
Divórcio/ Separações
Medo em excesso
Perseguição
Má alimentação
Falta de atividade física e ingestão de
água

Alguns dados importantes:
O Brasil é o país mais deprimido e
ansioso da América Latina, segundo a
Organização Mundial da Saúde.

POSSÍVEIS CAUSAS
DA DEPRESSÃO:
Acusação, calúnias e mal julgamento das
pessoas contra você
Em alguns poucos casos, ataques
espirituais
Excesso de trabalho
Desemprego
Doenças ou limitações físicas
Disfunções hormonais
Pós - parto
Desequilíbrio nos sinais elétricos cerebrais
(sinapses

Antes de discorrermos sobre ações
importantes para te ajudar a vencer a
depressão e o desânimo, preciso que você
se autoavalie ou ajude alguém a se avaliar.
Se faça a seguinte pergunta:
Esses sintomas e sentimentos fazem parte
de apenas uma fase da minha vida, ou
eles SEMPRE estiveram presentes?

Se é apenas uma fase, essa série pode te
ajudar a melhorar. Porém, se a sua
condição é crônica (sempre existiu),
aconselho a buscar ajuda profissional
(psicólogo e psiquiatra), além de refletir e
colocar em prática algumas sugestões que
darei.

QUAL A DIFERENÇA ENTRE O
DESÂNIMO E A DEPRESSÃO?

Todos estamos suscetíveis a enfrentar alguma dessas situações em algum
momento da nossa vida não é mesmo? E possivelmente qualquer uma
dessas situações podem gerar um grande desânimo em nós. Esse desânimo,
se não observado e cuidado, pode evoluir para uma fase depressiva, que se
não cuidada, pode evoluir para uma fase crônica.
Esse transtorno psíquico atinge pessoas de qualquer idade — embora seja
mais frequente entre mulheres — e se estiver impedindo a pessoa de
realizar suas tarefas, é necessário avaliação e tratamento com um
profissional.
O desânimo sem fim é fruto de desequilíbrios na bioquímica cerebral, como
a diminuição na oferta de neurotransmissores como a serotonina, ligada à
sensação de bem-estar.
As decepções, traições, doenças, desemprego, perdas podem surgir de
repente, porque as dores são inevitáveis. O problema é que situações como
essa, podem gerar um desânimo em nossa vida.
O desânimo é como uma nuvem negra que nos cobre, parecendo que
nunca vamos sair dela. A causa mais comum para ficarmos desanimados é
sofrer uma decepção. A diferença entre decepção e desânimo é:

• Decepção: uma resposta emocional negativa a alguma expectativa
frustrada, esperança adiada ou desejo não correspondido.

• Desânimo: A palavra desanimar vem do contrário à palavra “animare”,
que significa dar alma, vida, movimento, coragem, entusiasmo e vivacidade.
Desânimo é a perda de tudo isso. É como se a pessoa estivesse sem alma.
Parece que alguma coisa morreu dentro de nós. Não tem como evitarmos
uma decepção, mas podemos escolher como responder a ela, afinal 10%
representam as circunstâncias da nossa vida, e 90% nossa resposta à elas.
Se optarmos por permanecer desanimado, nossos olhos ficarão embaçados
e perderemos a visão de um futuro melhor. O desânimo pode nos paralisar.

POR QUE DESANIMAMOS?
Normalmente desanimamos porque nossa
visão limitada enxerga apenas:
• O tamanho do gigante: É muito comum
pensamentos como: "Ah, não vai dar! Não

vou conseguir! É muito difícil, é muito
dinheiro é muito trabalho, é muito tudo!"

O exército de Israel paralisou porque ficou
com os olhos fixos no tamanho do gigante,
ao contrário de Davi, que colocou seus
olhos no Senhor dos exércitos.
• A sequidão do deserto: Todos
nós passamos ou iremos passar
por um deserto ou mais
desertos. Pode ser um
desemprego, uma doença, um
diagnóstico, uma situação
financeira que nunca muda, um
filho rebelde, uma perda, morte;
etc...

Mas o deserto é um lugar de passagem e não
de se estabelecer. Essa passagem será de
suma importância para sermos testados em
nossa fé, em nosso caráter e em nossa
confiança em Deus. Eu já passei por alguns
desertos, e em todos, pude ver a mão de Deus
me sus tentar, a provisão chegar (mesmo que
fosse na 'prorrogação'), a cura acontecer, e
todos eles tiveram fim.

• O tamanho da espera: Uma das coisas que mais nos desanima é a espera.

Ninguém gosta de esperar, seja em uma fila de banco, de uma loja para realizar algum
pagamento, ou em um supermercado, ou uma repartição pública, entre outros.
Mas há esperas que são muito mais desanimadoras que essas vivenciadas em nosso dia a
dia. Alguns es tão esperando há anos para namorar, casar, se formar, comprar uma casa,
um carro, engravidar, concluir um determinado curso, realizar sonhos, crescer
profissionalmente ou ministerialmente.
No geral, muitos empacam porque em vez de continuarem trabalhando, orando,
confiando em Deus, e agradecendo-o pelo milagre como se já tive se alcançado, ficam
murmurando ou invejando quem já chegou lá. Com pensamentos do tipo: "Olha minha
idade, e ainda não casei. Olha como o outro é bem sucedido e eu não saio do lugar. Olha
quanto o outro ganha, e eu não posso comprar nada. Cansei de esperar!"
Essa ação contribuirá ainda mais com sua espera. Deus não lhe dará nada, enquanto seu
coração es tiver com a motivação errada.

POR QUE DESANIMAMOS?

Normalmente desanimamos porque esperamos:
• Que o outro nos anime: Ficamos sempre à espera de um telefonema, uma
visita, um whatsApp, email, mensagem ou qualquer forma de comunicação
de alguém que possa nos encorajar, nos levantar ou nos fortalecer.

Esperamos que o outro nos anime, mas nós nunca animamos ninguém.
Queremos receber o que nem mesmo nós estamos dispostos a dar, mesmo
quando estamos nos dias bons.
Mesmo que nós animemos alguém num dia difícil, não devemos deixar essa
ação como débito em relação a essa pessoa. Exemplo: durante muitos anos
da minha vida sempre es tive disposta a ajudar os outros.
O problema é que quando eu precisava de ajuda, não tinha ninguém ao meu
lado. Isso me frustrava e eu ficava profundamente decepcionada com a
pessoa, como se ela me devesse algo, por eu ter feito quando ela precisou.
Mas as coisas não funcionam dessa forma. Primeiro, porque não fazemos
para receber em troca, depois porque todo o ânimo que precisamos es tá
na Palavra de Deus. Ela é a maior fonte de alegria, ânimo e encorajamento
que conheço, além de ser nosso próprio Criador falando diretamente ao
nosso coração.
O maior ânimo que Jesus poderia te dar foi o ato Dele na cruz.

"Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo
vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo". - João
16:33
"Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor!" - Salmos
31:24
"Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore
nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você
andar". - Josué 1:9

POR QUE DESANIMAMOS?

• Pensar no passado também pode te desanimar: O desânimo é um dos
sentimentos que antecedem a depressão.

Depressão é excesso de passado em nossa mente. Muitos de nós, apoiamos -nos
em desculpas relacionadas ao nosso passado, como: nunca tive pai, mãe,
condições financeiras ou oportunidades, para justificar nosso estado emocional.
Vivi por 30 anos da minha vida agindo dessa forma, e o resultado é que eu nunca
conseguia romper. Somente quando liberei perdão a todos que me feriram e
faltaram comigo, e deixei todo o passado de dor e tristeza aos pés de Cristo,
pude finalmente avançar.
Avalie se o seu cérebro não tem te enganado. Você sabia que a tristeza e o
desânimo pode ser um “Vício Emocional”?
Há pessoas que gostam de ficar deprimidas, por mais que elas tenham ajuda de
alguma amiga, familiar ou liderança da igreja, ela não evolui. Você já se
perguntou porquê?
Um dos motivos é que o cérebro dela busca a recompensa de ser ‘amada’, e
quando está ‘deprimida’, as pessoas de alguma forma dão atenção à elas, o
suficiente para o vício ser alimentado. O problema é que o ciclo nunca se fecha,
e a necessidade sempre volta, porque somente em Deus podemos sentir-nos
verdadeiramente AMADAS e alegres ao mesmo tempo!
Outro motivo é porque o cérebro busca armazenar energia – essa é a forma dele
se proteger – e com isso, evita o esforço de uma mudança comportamental, do
qual, lhe exigirá grande esforço. Sem perceber, as pessoas acabam dando
desculpas para não romperem. Isso é caracterizado como uma fuga!
Pare de fugir dos problemas, pare de fugir de você mesma! Encare- se e decida
uma mudança hoje mesmo! Jesus es tá ao seu lado e pode te ajudar a vencer!
Em todo tempo você deve se lembrar que Deus é Senhor Soberano.
Então, por favor, pare de se lamentar, de se fazer de vítima, de remoer as
ofensas, ou de pensar no que você perdeu. Ouvi algo sobre o perdão uma vez da
Dra Ilma Cunha, que me marcou profundamente. ela disse que o perdão é
devolver todas as 'grandes perdas ' que vivenciamos ao Senhor. Faz sentido: as
perdas grandes = perdão.

Vivemos num mundo onde é fácil nos
desanimarmos. Faça um teste. Você pode até ter
tido um dia bom, mas ao ligar a Tv, e assistir aos
noticiários, com todo o bombardeio de notícias
sobre as crises econômicas, as guerras, a maldade
humana e a falta de amor e esperança em nossa
sociedade pós moderna, não tem como não sermos
afetados.

ALGUMAS CONSEQUÊNCIAS
DO DESÂNIMO:
Perdemos o foco;
Perdemos a confiança;
Pensamos e agimos negativamente;
Esgotamento físico e emocional;
Baixa Imunidade;
Aumento de processos inflamatórios;
Tomamos decisões insensatas: temos
pressa em resolver uma situação e
acabamos agindo erroneamente. Não
devemos tomar decisões cansados,
nem desanimados;
Procrastinamos os problemas
(empurramos a situação para ser
resolvida lá na frente)
Nos afastamos do Senhor: pensamos
que Ele não nos ama, que não nos vê,
que não se importa conosco. . .

No mundo capitalista em que
vivemos, temos a tendência a
correr o tempo todo em busca de
realizações e sucesso. Quando
não alcançamos os objetivos que
havíamos estabelecido, facilmente
desanimamos.
Além do desânimo, o cansaço
emocional e físico é outro fator
que tem contribuído com o
aumento das doenças desse
século. O cansaço físico é reflexo
de uma alma desanimada.

AÇÕES QUE TE AJUDAM A SUPERAR O DESÂNIMO
Se você sente que está nessa fase, sugiro que:
1. Tire um tempo para refletir em suas ações. Saia um pouco da
agitação e descanse. Coloque sua cabeça em ordem.
2. Reorganize seus pensamentos e sua vida.

Se faça perguntas, como:

"O que estou fazendo que não deveria estar fazendo"?
"O que eu não estou fazendo, que deveria estar fazendo"?
As vezes o que você está fazendo pode até ser certo, mas talvez você esteja
fazendo da maneira errada!
O que está consumindo sua energia, tempo, dinheiro que talvez não seja
necessário?
Quais são os gatilhos emocionais (quais situações) que ativam o desânimo e a
depressão em você?
Trabalhei meu passado? Resolvi questões com pessoas?
Perdoei as pessoas que me feriram? Me perdoei dos meu erros?
Estou me doando demais? Deixo as pessoas fazerem o que querem comigo??
Se faça as perguntas do motivo, e tente resolver essas questões de forma
gradativa.
3. Decida em sua mente e coração confiar em Deus. Confie que Ele controla tudo,
confie que Ele é bom, confie que Ele es tá com você em cada circunstância.

"Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas
permanece para sempre." - Salmos 125:1

AÇÕES QUE TE AJUDAM A SUPERAR O DESÂNIMO
4. Se achar que precisa de ajuda, procure um profissional
(psicóloga, terapeuta, pastora, líder, conselheira, mentora, coach
cristã (treinadora de mulheres). . .
As vezes é necessário um olhar diferente do nosso para nos
ajudar a enxergar o que sozinho não estamos conseguindo.
5. Olhe para Deus e saiba que Ele se importa com você, com
seus problemas e está ao seu lado.
6. Olhe para a fidelidade de Deus com você no passado: todos os
livramentos que Ele já fez em sua vida e todos os milagres que
Ele realizou.
7 . Olhe para a frente com fé, vizualizando o que Deus pode
realizar em seu futuro. Se Ele fez em seu passado, vai fazer
também no presente e te levar onde Ele quer que você esteja no
futuro. Olhe pela perspectiva correta. Coloque os óculos de
Jesus.
8. Lembre a você mesma que sua vida e futuro está nas mãos de
Deus. Lembre-se dos planos e promessas de Deus para sua vida!
9 . Leia a Palavra de Deus, ela vai te animar e te ensinar. Lá você
encontra o poder que precisa para vencer o desânimo. A Palavra
é alimento para o seu espírito e alma. Ela é o seu manual de
instruções, a sua direção. Nela você encontra vida, cura,
libertação, salvação, conforto, consolo, amparo, promessas.
Declare a Palavra de Deus em voz alta. Proclame que a alegria
do Senhor é a sua força, e que você tem a mente de Cristo.

AÇÕES QUE TE AJUDAM A SUPERAR O DESÂNIMO
10. Louve, Agradeça e Adore ao Senhor! Não tem como nosso
estado de espírito continuar o mesmo, se nos propormos com fé,
a louvar a Deus. Abra seus lábios e mesmo sem vontade, comece
a engradecer o nome do Senhor. Agradeça pelo que Ele já fez e
pelo que irá fazer. Adore-o por quem Ele é. Fale palavras de
exaltação e de honra a Ele. Posso te garantir, que em pouco
tempo seu estado de espírito irá mudar e o desânimo perderá
para a alegria do Senhor que é a nossa força!
11. Entregue suas dores, decepções, perdas e frustrações para
Jesus.
12. Ore e abra seu coração. Quando você ora, você tira o foco
do seu problema e coloca em algo maior: Deus!
13. Não dê carona às suas emoções. Concentre-se nos fatos e
não nos seus sentimentos.
14. Não potencialize suas dores.
15. Não cobre demais de você mesma!
16. Faça algum curso que você sempre quis fazer, ou
simplesmente leia livros e estude sobre os assuntos que te
interessam. O cérebro precisa de novos desafios e novidade para
‘despertar’.
17. Cuide de você! Se alimente bem. Durma bem. Pratique
atividade física. Faça caminhadas. Faça exercícios de
relaxamento e respiração. Tome bastante água (ajuda a eliminar
as toxinas cerebrais). Faça aulas de Pilates e Dança se for
possível. Descanse. Tenha um tempo de lazer. Faça o que você
gosta (unha, cabelo, leitura, sair com amigas...)

“[...] restaura-me o vigor." Sl 23: 2

SEJA FELIZ
Espero de coração ter te ajudado de
alguma forma, com essas informações e
dicas. Oro para que você saia dessa fase
o quanto antes e viva o sobrenatural de
Deus. Que você experimente a vida
abundante que tão sacrificialmente Jesus
conquistou na Cruz por você. Que você
seja TUDO o que Deus deseja que você
seja!
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