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Objetivos 

Entenda o que é a dúvida, como ela se 

estabelece e o impacto que pode causar 

nas mais diversas áreas de nossas vidas.  

 

Descubra alguns dos instrumentos que o 

NOSSO SENHOR disponibiliza para 

lidarmos com esta condição que 

seguramente influência em nossa formação 

cristã. 



Wikipedia 

Dúvida (derivado do latim dubitare) é uma condição 
psicológica ou sentimento caracterizado pela ausência de 
convicção opondo-se à crença e ao saber. Ela é a 
incerteza ou desconfiança em relação a uma idéia, um 
fato, uma ação, um motivo ou uma decisão. Para que se 
estabeleça a dúvida em geral é necessária uma noção de 
realidade do fato em que existe a suspeita, e isto pode 
adiar a decisão de ações relevantes ao fato pois podem 
estar incorretas ou incompletas. 

 

Dúvida tende a ser totalmente racional e nos causa a 
hesitação de agir, sendo necessário aplicar métodos mais 
rigorosos para procurar eliminar a hesitação. 
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Fontes de dúvida 



Wikipedia 

Doubt, a status between belief and disbelief, involves 
uncertainty or distrust or lack of sureness of an alleged 
fact, an action, a motive, or a decision. Doubt brings into 
question some notion of a perceived "reality", and may 
involve delaying or rejecting relevant action out of concerns 
for mistakes or faults or appropriateness. Some definitions 
of doubt emphasize the state in which the mind remains 
suspended between two contradictory propositions and 
unable to assent to either of them (compare paradox). 

 

The concept of doubt covers a range of phenomena: one 
can characterize both deliberate questioning of 
uncertainties and an emotional state of indecision as 
"doubt". 



João Batista 

24 Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou 

a falar à multidão a respeito de João: “O que vocês foram ver no 

deserto? Um caniço agitado pelo vento?  

25 Ou, o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os 

que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos 

palácios.  

26 Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais 

que profeta.  

27 Este é aquele a respeito de quem está escrito: 

“ ‘Enviarei o meu mensageiro à tua frente; 

ele preparará o teu caminho diante de ti’. 

28 Eu digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém 

maior do que João; todavia, o menor no Reino de Deus é maior do que 

ele”. 

Lucas 7 



João Batista 

24 Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou 

a falar à multidão a respeito de João: “O que vocês foram ver no 

deserto? Um caniço agitado pelo vento?  

25 Ou, o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os 

que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos 

palácios.  

26 Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais 

que profeta.  

27 Este é aquele a respeito de quem está escrito: 

“ ‘Enviarei o meu mensageiro à tua frente; 

ele preparará o teu caminho diante de ti’. 

28 Eu digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém 

maior do que João; todavia, o menor no Reino de Deus é maior do que 

ele”. 

Lucas 7 



João Batista 

18 E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. 

19 E João, chamando dois dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, 

dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? 

20 E, quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João o 

Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou 

esperamos outro? 

21 E, na mesma hora, curou muitos de enfermidades, e males, e 

espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. 

22 Respondendo, então, Jesus, disse-lhes: Ide, e anunciai a João o 

que tendes visto e ouvido: que os cegos vêem, os coxos andam, os 

leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e 

aos pobres anuncia-se o evangelho. 

23 E bem-aventurado é aquele que em mim se não escandalizar. 

Lucas 7 
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Tomé, o Dídimo 

19 Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos 

reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no 

meio deles e disse: "Paz seja com vocês! " 

20 Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se 

quando viram o Senhor. 

21 Novamente Jesus disse: "Paz seja com vocês! Assim como o Pai me 

enviou, eu os envio". 

22 E com isso, soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo. 

23 Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados; se não os 

perdoarem, não estarão perdoados". 

24 Tomé, chamado Dídimo, um dos Doze, não estava com os discípulos 

quando Jesus apareceu. 

25 Os outros discípulos lhe disseram: "Vimos o Senhor! " Mas ele lhes disse: 

"Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo 

onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei". 

João 20 
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G4100 pisteuō 

 

G4102 pistis 

  

ter fé 

dar crédito 

confiar 

empenhar 

entregar 

arriscar 



Tomé, o Dídimo 

26 Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, 

e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus 

entrou, pôs-se no meio deles e disse: "Paz seja com vocês! " 

27 E Jesus disse a Tomé: "Coloque o seu dedo aqui; veja as minhas 

mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e 

creia". 

28 Disse-lhe Tomé: "Senhor meu e Deus meu! " 

29 Então Jesus lhe disse: "Porque me viu, você creu? Felizes os que 

não viram e creram". 

30 Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais 

miraculosos, que não estão registrados neste livro. 

31 Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o 

Cristo, o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome. 

João 20 
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Pedro 

22 Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que 

entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto 

ele despedia a multidão. 

23 Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. 

Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, 

24 mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado 

pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. 

25 Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. 

26 Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e 

disseram: "É um fantasma! " E gritaram de medo. 

27 Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem! Sou eu. Não 

tenham medo! " 

Mateus 14 



Pedro 

28 "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por 

sobre as águas". 

29 "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a 

água e foi na direção de Jesus. 

30 Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a 

afundar, gritou: "Senhor, salva-me! " 

31 Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: 

"Homem de pequena fé, porque você duvidou? " 

32 Quando entraram no barco, o vento cessou. 

33 Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: 

"Verdadeiramente tu és o Filho de Deus". 

34 Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genesaré. 

Mateus 14 
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G3165 distazō 

 

διστάζω 

estar em dúvida, hesitar 

Strong's: 

διστάζω 

duplicar, i.e. vacilar 



dúvida 

circunstâncias 

ou 

“o que se sente” 

retorno imediato 

esperança 



pensar 

decidir 

agir 

dúvida 

medo 

certeza 

coragem 


