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Aprendendo com As Aves 
 

Mateus 6:26 

 
Introdução: em Mateus 6:26 Jesus nos ensina algo muito interessante. Ele diz que nós 
devemos observar as aves dos céus. Por que Jesus disse isso? Podemos aprender alguma coisa 
com as aves? Quem é que tem tempo para ficar olhando os pássaros e tirar lições disso? Bem, 
para iniciarmos a nossa meditação, temos que entender que somente quem é humilde é que 
se sujeita a aprender com aquilo que julga ser menor. Jesus mostrou essa capacidade de olhar 
para coisas simples e aprender com elas.  

 
O Salmo 19:1 diz que “os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras 
das suas mãos”. Romanos 1:20 diz que Deus pode ser percebido por tudo aquilo que foi 
criado, o texto diz que o homem se torna indesculpável porque a criação atesta a existência de 
Deus. Assim, entendemos que em todo tempo Deus pode usar coisas singelas para nos ensinar 
e fortalecer a nossa relação com Ele.  

 
Voltando às aves dos céus, vejamos, então, o que podemos aprender com elas. Pelo menos 
três lições são sugeridas por Jesus: 

 
1. Dependência de Deus – a primeira lição que aprendemos com as aves é que elas 

dependem totalmente de Deus. Jesus disse que as aves não semeiam, não colhem, nem 
ajuntam em celeiros, mas são sustentadas pelo Pai celeste que as alimenta. É evidente que 
Jesus não está dizendo que devemos parar com tudo e esperar que as coisas caiam do céu. 
Mas, o que Ele está dizendo é que as aves cumprem com o papel delas e Deus cumpre com o 
papel dele. As aves não sabem semear, por isso não podem colher. Porém, nós que sabemos 
semear, não podemos nos tornar independentes de Deus porque sabemos semear e colher. 

 
Quando somos independentes e confiamos somente na capacidade própria, chegará um 
tempo em que nos sentiremos cansados e sobrecarregados. Porque dependeremos somente 
de nós mesmos para viver e não provaremos dos cuidados do nosso Pai. O Salmo 127 diz que 
se o Senhor não edificar a casa em vão trabalham os que edificam, e também diz que é inútil 
levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente foi conquistado. Na 
dependência de Deus está a graça da vida. Sem Deus, todo esforço humano, ainda que alcance 
resultados torna-se inútil, sem graça, sem significado. 

 
Portanto, seja diligente, trabalhe com determinação. Todavia, não se iluda, em tudo você deve 
depender de Deus. Ele lhe abençoará, fará com que a sua vida tenha sentido, e todas as suas 
necessidades, segundo a riqueza do Pai, serão supridas em Cristo Jesus (Fp 4:19). Não viva 
preocupado, estressado, faça a sua parte, Deus fará a parte dele. Olhe as aves dos céus, é Deus 
quem cuida delas e, certamente, Ele cuidará de você! 

 
2. Calma, quietude e tranquilidade – antes de citar o exemplo das aves, no versículo 25, 

Jesus faz a introdução ao assunto que seria abordado. Ele fala sobre a ansiedade, fala da 
preocupação humana em relação à vida. Pessoas que são consumidas por preocupações. 
Gente que vive em função do que vai comer, beber e vestir. Jesus disse ensina que a vida vale 
mais do que o alimento e o corpo vale mais do que as vestes. Muitas pessoas invertem os 
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valores, elas vivem correndo atrás das coisas, vivem estressadas, diminuem a qualidade de 
vida. Sabe por quê? Porque valorizam mais as coisas do que a própria vida.  

 
Jesus falou que a vida vale mais do que as coisas. Por isso, Ele disse que temos que olhar para 
as aves. Elas são exemplo de calma, quietude e tranquilidade. O Senhor ensina que devemos 
viver um dia de cada vez, que não devemos nos inquietar com o dia de amanhã (34). Portanto, 
busque a paz que está em Deus, conquiste uma alma tranquila que se aquieta diante das 
dificuldades da vida. Confie no Deus que alimenta as aves, mas que também cuida de todos os 
que dele se aproximam. 

 
3. Viver em pequenos grupos – a terceira lição é maravilhosa. As aves vivem agrupadas, 

elas não se isolam. Há uma sabedoria nisso. Em grupo, a nossa conquista é muito maior. 
Talvez, seja essa a nossa maior dificuldade, porque viver em grupo não é tão fácil assim. Os 
relacionamentos tem que ser aprimorados, e isso tem um preço. Deus nos deu uma visão de 
discipulado e só viveremos assim quando entendermos que precisamos uns dos outros.  

 
As aves que voam em grupo aumentam em 71% a sua velocidade. É o chamado voo em “V”. 
Elas vão se revezando na liderança do grupo a fim de amenizar a resistência do ar. Uma se 
esconde atrás da outra diminuindo os efeitos do vento. Veja que elas só conseguem esse 
resultado devido a cooperação mútua. Portanto, temos que aprender essa lição valorizando as 
nossas células, entendendo que Deus nos agrupou para que sejamos mais fortes, e, assim, 
vencer o isolamento que nos enfraquece e nos deixa vulneráveis diante do adversário.  
 


