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Introdução 



Como foi a Semana? 

Indiferença 

Resposta  Ativa 

Mudança de Mente 

 

 

 



Medo de que? 

•Penterofobia = Sogra 

•Cararidafobia = Barata 

•Odontofobia = Dentista 

•Geroscofobia = Envelhecer 



Definição 
Estado emocional 

resultante da consciência 
de perigo ou de ameaça, 

reais, hipotéticos ou 
imaginários.  



Personagens e o Medo 
Adão e Eva – Gn3.10 

Abraão – Gn 20.11 

Isaque – Gn 26.7 

Jacó – Gn 32.7 

Elias – 1Rs 19.3 

Discípulos – Mt 14.26 



Quando o Medo se 
Torna Pecado 



Formatamos nossa 
Vida pelo Medo 



Medo de não ser “Sucesso” 

1Sm 16.7 Porém o SENHOR disse a 
Samuel: Não atentes para a sua 

aparência, nem para a sua 
altura, porque o rejeitei; porque 

o SENHOR não vê como vê o 
homem. O homem vê o exterior, 

porém o SENHOR, o coração.  



Medo de não ser “Sucesso” 

1Sm 16. 12 Então, mandou 
chamá-lo e fê-lo entrar. Era 
ele ruivo, de belos olhos e 

boa aparência. Disse o 
SENHOR: Levanta-te e unge-o, 

pois este é ele. 



Medo de não ser “Sucesso” 

1Sm 9.2 Tinha ele um filho cujo 
nome era Saul, moço e tão belo, 
que entre os filhos de Israel não 

havia outro mais belo do que 
ele; desde os ombros para cima, 

sobressaía a todo o povo.  



Medo de não ser “Sucesso” 

Solução: 

Ef2.10 Pois somos feitura 
dele, criados em Cristo Jesus 

para boas obras, as quais 
Deus de antemão preparou 
para que andássemos nelas. 

 



Medo de não ser “Sucesso” 

Solução: 
Jo3.16 Porque Deus amou ao 

mundo de tal maneira que deu o 
seu Filho unigênito, para que 

todo o que nele crê não pereça, 
mas tenha a vida eterna.  

 



Medo de não ser “Sucesso” 

Solução: 
At 13.22 ”..., disse: Achei Davi, 
filho de Jessé, homem segundo 
o meu coração, que fará toda a 

minha vontade 

 



Medo passar Necessidades 

O que Necessidade? 

Necessidade & Desejos 

Necessidade& Depender 

Necessidades & Ídolos 

 

 



Medo passar Necessidades 
 

Solução: 

Sl 54.4 Eis que Deus é o meu 
ajudador, o SENHOR é quem 

me sustenta a vida 

 



Medo passar Necessidades 

Solução: 

Fl4.19 E o meu Deus, segundo 
a sua riqueza em glória, há de 
suprir, em Cristo Jesus, cada 
uma de vossas necessidades. 

 



Medo não estar seguro 

Solução: 

Pv3.26  Porque o SENHOR será 
a tua segurança e guardará 
os teus pés de serem presos. 

 

 



Medo não estar seguro 

Solução: 

Sl 20.7 Uns confiam em 
carros, outros, em 

cavalos;  nós, porém, nos 
gloriaremos em o nome do 

SENHOR, nosso Deus. 

 

 



Medo do Futuro 
Vou Namorar? 

Vou casar? 

Vou Entrar na Faculdade 

Como será meus filhos? 

Como será meu Emprego? 

Como será Aposentar? 

Como será a Velhice? 

 

 



Medo do Futuro 

Solução: 
Dt 29.29 As coisas encobertas 

pertencem ao SENHOR, nosso Deus, 
porém as reveladas nos pertencem, 
a nós e a nossos filhos, para sempre, 

para que cumpramos todas as 
palavras desta lei. 

 

 



Medo do Futuro 

Solução: 

Mt 6.34 Portanto, não vos 
inquieteis com o dia de 

amanhã, pois o amanhã trará 
os seus cuidados; basta ao dia 

o seu próprio mal. 

 

 



Pessoas Maiores que 
o Senhor 



Pessoas Falam-Influência 
Influência e Pressão do Grupo  

Ex 32.22 a 24 e Pv 29.25 

Faculdade 

Trabalho 

Amigos 

Parentes 

 

 

 

 



Pessoas Falam-Influência 

Interferência de Pais  

Gn2.24 Por isso, deixa o 
homem pai e mãe e se une à 
sua mulher, tornando-se os 

dois uma só carne. 
 

 

 

 

 



Pessoas Fazem – Ações 
Não saber dizer Não... 

1Ts 2.4 pelo contrário, visto que 
fomos aprovados por Deus, a ponto 

de nos confiar ele o evangelho, 
assim falamos, não para que 

agrademos a homens, e sim a Deus, 
que prova o nosso coração.  

 

 

 

 

 



Pessoas Fazem – Ações 

Agradar aos Filhos 
 

 

 

 



Pessoas Fazem – Ações 

Agradar aos Filhos 
 

Pv 29.15 A vara e a disciplina 
dão sabedoria,  mas a criança 

entregue a si mesma vem a 
envergonhar a sua mãe. 

 

 

 

 

 



Pessoas Fazem – Ações 
Cônjuge no Altar 
  

    Marido      Esposa 
 

Glorificar, Adorar 

 



Pessoas Fazem – Ações 
Cônjuge no Altar 

     DEUS 

 
 

 Marido     Esposa 

Glorificar, Adorar 

 



Pessoas Fazem – Ações 
Solução: 

Gl 1.10 Porventura, procuro eu, 
agora, o favor dos homens ou o 
de Deus? Ou procuro agradar a 
homens? Se agradasse ainda a 

homens, não seria servo de 
Cristo.  

 
 

 

 

 



Pessoas Fazem – Ações 
Solução: 

Jo12. 42 Contudo, muitos dentre as 
próprias autoridades creram nele, 
mas, por causa dos fariseus, não o 

confessavam, para não serem 
expulsos da sinagoga; 43 porque 

amaram mais a glória dos homens 
do que a glória de Deus. 

 
 

 

 

 



Pessoas Maiores que o Senhor 

“Quando um coração está 
sendo preenchido com a 

grandeza de Deus, há menos 
espaço para a pergunta: ‘O 

que as pessoas estão 
pensando sobre mim’.” 

Edward T. Welch  

 
 

 

 

 



Conclusão 



Temer ao Senhor 
Pv 1.7 “...princípio do Saber...” 

Pv 2.5 “...achará conhecimento...” 

Pv 8.13 “...aborrecer o mal...” 

Pv 10.27 “...prolonga os dias...” 

Pv 14.26 “...tem forte amparo...” 

Pv 14.27 “...é fonte de vida...” 

  

 
 

 

 

 



Temer andar no Pecado 
Rm 6. 1 a 11 Que diremos, pois? 

Permaneceremos no pecado, 
para que seja a graça mais 

abundante? 2 De modo nenhum! 
Como viveremos ainda no 

pecado, nós os que para ele 
morremos?... 



Temer andar no Pecado 
Sl 32.1 a 5 Bem-aventurado 

aquele cuja iniquidade é 
perdoada, cujo pecado é coberto. 

2 Bem-aventurado o homem a 
quem o SENHOR não atribui 

iniquidade e em cujo espírito não 
há dolo.  

. 



Temer pelos Perdidos 
Mt 9.35 E percorria Jesus todas as 

cidades e povoados, ensinando nas 
sinagogas, pregando o evangelho do 

reino e curando toda sorte de doenças e 
enfermidades. 36 Vendo ele as multidões, 
compadeceu-se delas, porque estavam 
aflitas e exaustas como ovelhas que não 

têm pastor.  
. 


