
                                            MEDO 

JÓ 3:25-26 

25 Porque aquilo que temia me sobreveio; e o que receava me aconteceu. 

26 Nunca estive tranqüilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a 

perturbação. 

MATEUS 14:22-31 

22 E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, e 

fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. 

23 E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E, chegada 

já a tarde, estava ali só. 

24 E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas; porque o 

vento era contrário; 

25 Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por 

cima do mar. 

26 E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: 

É um fantasma. E gritaram com medo. 



27 Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não 

temais. 

28 E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter 

contigo por cima das águas. 

29 E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas 

para ir ter com Jesus. 

30 Mas, sentindo o vento forte, teve medo; e, começando a ir para o 

fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! 

31 E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o, e disse-lhe: Homem de 

pouca fé, por que duvidaste? 

 

O CAMINHO DE DEUS FEITO PARA NÓS,00.09.1952 

9 Após o decorrer dos cultos desta semana, tentando mostrar ao povo que não há necessidade 

de ter medo. A pior coisa que o diabo pode colocar em você é o medo. Se você tivesse até 

mesmo um câncer e não temesse, e cresse que Deus o curaria, você não estaria em uma 

situação muito ruim. Deus cuidaria disso; se você estivesse doente, seja o que fosse, se você 

não temesse. Então o medo é uma das piores coisas que Satanás pode colocar na pessoa. 

Conceito de medo 

A palavra medo provém do termo latim metus. Trata-se de uma perturbação 

angustiosa perante um risco ou uma ameaça real ou imaginária. O conceito também se 

refere ao receio ou à apreensão que alguém tem de que venha a acontecer algo 

contrário àquilo que pretende. 

O medo é uma emoção que se caracteriza por um intenso sentimento habitualmente 

desagradável, provocado pela percepção de um perigo, seja ele presente ou futuro, 

real ou suposto. O medo é uma das emoções primárias que resultam da aversão 

natural à ameaça, presente tanto nos animais como nos seres humanos. 

 

MEDO=metus em latim. Vale observar que no grego o termo utilizado para referir-se 

ao medo é phobos, de onde provém precisamente a palavra fobia. 

Retomando a presença do latim, ou metus se referem a: medroso do latim vulgar 

metorōsus a partir de metus e pavorōsus, e meticuloso em meticulōsus. 

Pânico (do latim panicus, sobre o grego panikós), terror (do latim terror), covardia (do 

francês couard), pavor (do latim pavor) ou temor (do latim timor) são algumas palavras 

sinônimas e cada uma traz uma particularidade única. Diante da presença do medo há 

duas reações antagônicas: a atitude corajosa de conseguir superá-lo e o 



comportamento covarde de não combatê-lo. Esta dualidade está presente em toda a 

trajetória da história humana. 

Introdução: O medo está presente no dia a dia da maioria das pessoas. 

Existem vários níveis de medo, desde a noção de perigo diante de algum risco, 

até o complexo, pavor, fobia ou síndrome do pânico. O medo sempre é 

baseado num exagero ou numa mentira de satanás para aprisionar as 

pessoas. Por isso é preciso desmascarar estas mentiras com a verdade da 

Palavra de Deus, que liberta (João 8.32). 

 

Alguns tipos de medo são: 

A)Simples: medo de insetos, de chuva, do escuro, etc.; 

B)-Contextual: assaltos, acidente de trânsito, de uma doença, etc.; 

C)-Sentimental: decepção amorosa, lembranças do passado, do futuro, etc.; 

D-Espiritual: da morte, de pessoas que já morreram, fantasmas, etc.; 

 

O medo é algo natural ao ser vivo como senso de sobrevivência, mas não pode 

dominar a pessoa. Contudo, não nascemos com medo de coisas que não 

conhecemos. Na verdade, o medo é ensinado às crianças como uma forma de 

ameaça na tentativa de dominar seu comportamento. Por isso, o medo se torna 

uma doença que deve ser combatida e tratada antes que prejudique a pessoa. 

A Bíblia traz a expressão “não temas” 365 vezes, ou seja, uma para cada dia do 

ano.  

Em Mateus 8, nos diz que Jesus está em um barco com seus discípulos. Depois 

de um dia de pregação, Jesus adormece e, em seguida, uma enorme tempestade 



inesperada explode ao redor do barco e os discípulos ficam aterrorizados. Muitos 

deles eram pescadores, eles devem ter navegado em todos os tipos de condições, 

mas esta tempestade os assustou, o que nos diz o quão extremo foi. Eles 

entraram em pânico e acordaram Jesus gritando: “Todos nós vamos 

morrer!” Jesus então faz a pergunta ‘Por que vocês estáo com medo?’ 

Eu sei que a ausência do medo pode expor uma pessoa a situações de 
risco e sem o medo, não seríamos capazes de medir as consequências 
de nossos atos, que poderiam acabar em uma tragédia. 

No entanto, o que preocupa é o que o medo exagerado pode fazer 
na vida das pessoas. O medo pode fazer com que elas não sigam em 
frente e até desistam de sua caminhada. Foi exatamente isso o que 
aconteceu com os homens que Moisés uma vez enviou para expiar a 
terra de Canaã. Veja: 

 

NÚMEROS 13:27-33 

27 E contaram-lhe, e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste; e 
verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. 

28 O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades 
fortificadas e mui grandes; e também ali vimos os filhos de Enaque. 

29 Os amalequitas habitam na terra do sul; e os heteus, e os jebuseus, e 
os amorreus habitam na montanha; e os cananeus habitam junto do mar, 
e pela margem do Jordão. 



30 Então Calebe fez calar o povo perante Moisés, e disse: Certamente 
subiremos e a possuiremos em herança; porque seguramente 
prevaleceremos contra ela. 

31 Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos 
subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. 

32 E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: 
A terra, pela qual passamos a espiá-la, é terra que consome os seus 
moradores; e todo o povo que vimos nela são homens de grande 
estatura. 

33 Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos 
gigantes; e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também 

éramos aos seus olhos. 

Ao verem Canaã fechada por grandes muralhas e habitada por um povo 
mais forte, aqueles homens sentiram muito medo e ainda contaminaram 
a todos os outros. Eles ficaram apavorados só de pensar na 
possibilidade de terem que guerrear com aqueles adversários. Os 
israelitas olharam para o tamanho dos oponentes, e não para o tamanho 
do Deus que havia lhes prometido aquela terra. O fruto do medo foi tão 
negativo que eles chegaram a pensar que teria sido melhor terem ficado 
no Egito, onde eram escravos. 

Porém, um homem calou todos aqueles medrosos: "Então Calebe fez o 
povo calar-se perante Moisés e disse: ‘Subamos e tomemos posse da terra. É 
certo que venceremos!’" (Números 13:30).  

No momento em que todos reclamavam e choravam, Calebe, que 
também havia ido expiar Canaã, não se esqueceu do Deus que servia. 
Por mais que a cidade estivesse cercada e que lá vivessem gigantes, ele 



sabia que o Senhor não volta atrás com as suas promessas. Calebe 
preferiu ser guiado por Deus, não pelo medo. 

2 TIMÓTEO 1:7 

7 Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de 
amor, e de moderação. 

 

Uma vida de comunhão com Deus nos capacita a vencer o 

medo. Supere o medo com atitudes corajosas. A coragem não é 

ausência de medo, mas a superação do medo. 

 

Como vencer o medo? Vejamos: 

1)  O que é o“Medo”.? O medo como: “um desejo sufocante de nos 

esconder, defender-nos ou fugir de algo ou alguém que nos incomoda ou 

nos ameaça”. 

2)  Quando o medo domina a vida  de uma pessoa, isto causa 

duras conseqüências,tais como : 

1) O medo ofusca,embassa a visão; ela perde o prazer de continuar 

2) O medo paralisa,neutraliza,interrompe te paralisa,te faz sentir 

incapaz ;  

3) O medo provoca o isolamento da pessoa; afasta-te do 

companheirismo. 

4) O medo pode provocar-te um desgaste emocional;e com isto você 

estás a um passo de uma depressão. A depressão se parece com uma 

sensação de desapontamento. Parece uma sombra, uma nuvem densa 

em cima da sua cabeça. Você se levanta cansado e tudo o que faz exige 

bastante esforço. 

Tudo fica mais difícil. Aí você quase não sai, não aceita convites, prefere 

isolar-se cada vez mais. 



Você tenta não entregar-se, procura combater esse gigante, mas volta a 

sentir um desânimo que suga toda a energia restante. 

Parece que uma escuridão o cerca por todos os lados e você começa a 

descer ao poço sem fundo da depressão. 

Os psicólogos afirmam que a depressão aflige a pessoa mais do que 

qualquer outra doença. E se houver alguma outra enfermidade, tal 

doença na presença da depressão galopa na direção errada. 

A depressão nos ronda muito mais do que imaginamos. Especialmente 

nas cidades grandes. A selva de concreto se tornou tão cruel conosco, 

não só pelas ofensas, mas também por nos ignorar e depois nos agredir 

com o espectro do medo. 

A depressão pode estar ligada a alguma perda que tivemos. De um 

parente, a perda do namorado, da auto-estima, a perda de um emprego 

ou o medo de perdê-lo. Também pode estar ligada a uma reação de 

desapontamento, uma frustração grave e dolorida. Geralmente são 

ferimentos emocionais. 

Comumente as pessoas estacionam em um clima negativo, descrito 

pelos especialistas como baixo astral. Elas conseguem viver, mas tudo 

ao redor fica sombrio e se sentem "pra baixo". 

Às vezes foi um insulto, uma rejeição, uma injustiça sofrida, 

multiplicados pela tristeza e pela raiva. 

A chave para a depressão está em nossa reação a ela, nossa atitude 

para com essas coisas ruins que cruzam nosso caminho. 

A depressão se desenvolve no cérebro. Se quisermos atacar de frente a 

depressão, temos que eliminar hábitos errados de pensar. Isso não é 

fácil, mas através da graça de Deus se torna possível. 

5) O medo pode levar-te a perder o contato com a realidade; e isto é 

perigoso,porque isto pode levar-te a uma esquizofrenia. Ela 

manifestasse entre os 15 e os 35 anos. Os sintomas de 

esquizofrenia podem incluir delírios, alucinações, problemas de raciocínio 

e concentração e falta de motivação. 



6) O medo pode bloquear-te emocionalmente. Essa sensação que sentimos 

de que temos uma barreira que nos impede de enfrentar novos desafios. A 

insegurança é uma das manifestações mais evidentes de que estamos diante de 

um bloqueio que está nos retardando no cumprimento dos nossos objetivos. 

Muitos dos bloqueios emocionais têm a ver com a nossa autoestima ou com 

experiências que nos fazem agir de uma determinada maneira. 

NÃO TEMAIS. William Marrion Branham-Sexta-feira, 07 de junho de 

1963,Tucson, AZ – EUA 

139:..E a Bíblia diz que “Eles estavam com medo. Estavam assustados.” Eles 

disseram: “É um espírito.” E a única coisa que poderia salvá-los, eles estavam com 

medo, porque parecia assustador. Eles estavam com medo Dele. 

140 Se esse não for o quadro hoje, eu nunca disse isso. A única coisa que pode 

salvar as pessoas, eles têm medo Dele: Jesus Cristo. Nesta hora de tragédia que 

nós estamos, 

UM MANTO USADO,25.11.1956 

113 E, meu irmão, NãO TENHAS MEDO de pedir qualquer coisa para Deus. Você deve 

requerer de Deus, ou pedir a Deus por qualquer coisa que Ele tenha prometido. Pois, se estou 

apresentando um Deus que é onipotente e Todo poderoso, e se sou um servo de Deus, eu devo 

fazer as obras de Deus. E se eu faço a obra de Deus, eu devo requerer de Deus que estas coisas 

aconteçam, porque Ele requer de mim produzir o impossível. Eu tenho que pedir-Lhe. Tenho que 

chamar por Ele, e firmar ali e dizer, "Deus, Tu prometeste isto." Você também, cada pessoa. 

O CAMINHO DE DEUS FEITO PARA NÓS,00.09.1952 

188 Tudo que Ele possuiu em Seu Reino nos pertence. Ele apenas toma o grande Livro todo 

cheio de cheques, e assina Seu Nome embaixo, diz: “Aqui está, filho. Qualquer coisa que 

precisar, vá e obtenha.” Amém. 

189 Não tenhas medo de preenchê-lo. Preencha-o e entregue-o, diga: “Obrigado, 

Senhor.” Aleluia! Isto acontecerá. 



190 “Tudo o que quiserdes,” Marcos 11:24, “quando orardes, crede que o recebereis, e 

tê-lo-eis.” 

191 Assine seu cheque, diga: “Senhor, eu preciso de cura.” Destaque-o, diga: “Aí está, 

Senhor, eu peço no Nome de Jesus pela cura.” Diga: “Obrigado, Senhor,” e siga em 

frente, creia para obter a cura. E isto volta, como aqueles corvos enviando aquela 

comida para Elias. Aí está. 

192 Diga: “Eu preciso de salvação para minha alma.” O que você fará? Apenas escreva 

e diga: “Disse:‘Vinde a Mim, todos os que estais cansados e oprimidos; e Eu vos 

aliviarei.’ Isto é para mim, Senhor.” Preencha o cheque. “Eu preciso de salvação. Dá-la 

para mim, Senhor.” 

“Aqui está Isto.” 

“Obrigado, Senhor.” Vá embora com isto. 

193 Precisa do Espírito Santo? Sim, senhor. “Ficai, porém, na cidade de Jerusalém até 

que do Alto sejais revestidos de Poder. Depois disto o Espírito Santo vem sobre vós, e 

ser-Me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, e Samaria, e até nos confins do mundo.” 

Você crê Nisto? [A congregação: “Amém.”—Ed.] Preencha o cheque e envie-o, 

assinado, e veja o que acontece. Deus dará Isto. O caminho provido por Deus. Ele 

proveu para você um Talão de cheque, vá em frente e preencha-o. Deus O prometeu. 

Você crê nisso? [“Amém.”] Seguro. Deus sempre proveu um caminho. 



 

 

 


