VENCENDO O MEDO
Salmo 27.1: “O SENHOR é a minha luz e a minha salvação;
de quem terei medo? O SENHOR é a fortaleza da minha
vida; a quem temerei?”
O mundo em que vivemos está cada vez mais perigoso,
desumano,
violento,
corrupto,
imoral
e
descrente.
Em consequência, o
medo se instala cada vez
mais
na
vida
da
sociedade atual: medo
da violência, medo do
futuro, medo de morrer
... e por aí vai. As
pessoas
vivem
intranquilas, perdem a
alegria e o prazer de
viver,
se
retraem,
deixam de se relacionar
com a sociedade e de
serem proativas.
Os psicólogos afirmam que a humanidade de hoje vive a
síndrome do desamparo, sentindo-se insegura e
abandonada pelos poderes constituídos.
O medo pode gerar doenças, como a depressão (que
também tem causas orgânicas). O depressivo tem a
tendência de se isolar, de se refugiar e evitar ambientes de
convívio.
O sábio Salomão escreveu: “A ansiedade no coração do
homem o abate, mas a boa palavra o alegre” (Pv 12.25).
Qual é a boa palavra? É o doce evangelho de Jesus que fala
do amor e da presença Dele na vida dos cristãos
Apesar de os cristãos estarem no mundo inseguro onde
os perigos são constantes, eles têm o amparo seguro no
SENHOR. Por isso, podem dizer: “De quem terei medo? O
SENHOR é a fortaleza da minha vida; a quem temereis” (Sl
27.1).
Um dia os discípulos estavam com medo porque Jesus
havia morrido na cruz do Calvário. Ajuntaram-se todos
numa casa, atrás de portas trancadas, por causa do medo
das ameaças dos judeus da época. De repente, Jesus
aparece VIVO no meio deles e lhes diz: “Paz seja convosco”
(Lc 24.36). A partir deste momento que viram que Jesus
estava VIVO, o medo cessou.
Deus quer ver cristãos corajosos e cheios da graça do
SENHOR (pesquisa para ver como está a leitura do
informativo. Apenas diga ao pastor: Eu estou lendo).

Um exemplo bíblico: O povo de Israel encontrava-se em
guerra contra os Filisteus (1 Sm 17). O povo de Deus era
humilhado todos os dias pelo gingante Golias. 1 Sm 17.11:
“Ouvindo Saul e todo o Israel estas palavras do filisteu,
espantaram-se, e temeram muito”. O medo tomou conta
deles. Durante 40 dias Israel sofreu afronta, humilhação,
vergonha e medo. Os
soldados
de
Israel
estavam
imobilizados
pelo medo e o gigante
aproveitava-se disso para
desafiá-los e amedrontalos cada vez mais.
Davi, o filho mais novo
de Jessé, enviado pelo pai
para levar alimentos para
os irmãos no front da
guerra, chega ao local e
ouve a afronta de Golias.
Se dirige a Saul, o rei de
Israel e diz: “Não
desfaleça o coração de
ninguém por causa dele.
Teu servo irá e pelejará contra este filisteu” ( 1 Sm 17.32).
O relato bíblico continua: “Disse mais Davi: O SENHOR me
livrou das garras do leão, e das do urso; Ele me livrará da
mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te e o SENHOR
seja contigo” (V.37). Diante da zombaria e ameaça de Golias,
Davi responde: “Tu vens contra mim com espada, e com
lança, e com escudo; eu, porém, vou contra ti em nome do
SENHOR dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem
tens afrontado”. (v.45).
Precisamos nos perguntar: Qual ou quais são os nossos
“Golias” que nos desafiam, afrontam, amedrontam e nos
imobilizam?
Lembremos que a vitória pode ser conquistada quando:
Saímos do esconderijo do medo e passamos para o front da
luta, para o campo de batalha, pois, estamos na “igreja
militante”; Quando entramos no “Esconderijo (na fortaleza)
do SENHOR” (Texto: Sl 27.1 ss) V 3: “Ainda que um exército se
acampe contra mim, não se atemorizará meu coração; e se
estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança”
(Ler v. 4 a 6a). Então: V. 6b.; Olhar todos os acontecimentos
em nossa vida e na vida da igreja com os olhos da fé e agir
com confiança no SENHOR!
A confiança em nosso Deus nos habilita a vencer o medo e
a vivermos em paz, tranquilidade e vida produtiva.
Não precisamos sentir medo. Jesus garante: “Eu (Jesus)
estou convosco...”. Deus também nos protege com a

presença dos anjos: “Aos seus anjos dará ordens a teu
respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos”
(Sl 91.11).
Os discípulos de Jesus tiveram medo quando as ondas
do mar se levantaram e o barco ficou instável sobre as
ondas e quase afundou. Com medo clamaram ao Senhor,
que estava no barco: “Salva-nos, estamos perecendo”.
O Senhor Jesus repreendeu o vento e as águas e a
bonança se estabeleceu. Logo em seguida, Jesus censurou
os discípulos: “Por que sois tímidos, homens de pequena
fé?“ (Mt 8.26). O Senhor Jesus não se ausenta da nossa vida
nas situações difíceis.
Medo da morte e do juízo de Deus? Não mais, pois:
1. Todos os que creem em Jesus Cristo vão para junto de
Deus no céu, para a vida eterna, por graça de Jesus!
2. Cristo disse “Eu vivo, vós também vivereis”! – Todos vão
ressuscitar no Juízo Final. Os que morreram com fé em
Jesus, ressuscitarão para estar para sempre com Deus nos
Novos Céus e Nova Terra! Amém.
Pastor Martinho Sonntag

Agosto, mês do desgosto?
Eis que vivemos e saboreamos os primeiros dias
do mês de agosto.
Confesso que para mim
é apenas mais um mês,
mais uma folha no
calendário, mais uma
época do ano a ser
vivida, como os demais
meses do ano. Mas é
interessante notar que
nem todos pensam
assim sobre o mês de
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agosto. É bem provável que você já tenha ouvido
alguém falar sobre agosto como o mês do desgosto,
mês do cachorro louco, mês do azar.
Há quem atribui esta cultura popular a respeito
de agosto como influência de datas históricas e tristes
que aconteceram justamente neste mês, como a bomba
atômica lançada sobre as cidades de Hiroshima e
Nagasaki, a construção do Muro de Berlim, a posse de
Hitler como chefe de estado da Alemanha, o suicídio do
presidente brasileiro Getúlio Vargas e o acidente fatal
do também presidente Juscelino Kubitschek.
Diante desta crendice popular cheia de
superstições a respeito de agosto, confessamos que
nosso Deus é Senhor também sobre o tempo, sobre
nossos dias e meses. Agosto é mais um belo mês que o
Senhor da história nos proporciona para vivermos,
construirmos belas histórias e desfrutarmos das
deliciosas bênçãos de Deus – como o tradicional Dia dos
Pais, comemorado no segundo domingo de agosto.
Agosto é um mês abençoado por Deus e cheio de
oportunidades para vivermos uma vida cristã. E é da
Palavra de Deus que vem o conselho apropriado sobre
este viver pela fé em Jesus: “Estejam sempre enraizados
nele, construam a vida sobre ele e se tornem mais fortes
na fé, como foi ensinado a vocês. E deem sempre graças
a Deus” (Colossenses 2.7).
Então fica a dica: agosto, mês do desgosto? Que
nada! Deixe estas crendices e superstições longe do seu
coração. Que no seu coração habite o Senhor da
Salvação, Jesus. Vá à sua igreja, leia a sua Bíblia, ore,
viva uma vida cristã. Feliz mês de agosto para você!
Pastor Bruno A. Krüger Serves
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