
O MEDO 
DEVE CAIR



TIGRE DE ESTIMAÇÃO



MORTO, MAS AINDA MORTAL



Deus se opõe aos orgulhosos, 
mas concede graça aos humildes. 

Portanto, submetam-se a Deus. 
Resistam ao diabo, e ele fugirá de 

vocês. 

Tiago 4:6-7 (NVT) 



Davi é Jesus — é Jesus que 
vence os gigantes, não nós.                                                            

Não se trata de se esforçar mais,  
mas de confiar mais no amor do Pai. 



Davi é motivado pela glória 
de Deus, não por medo

Golias fala contra Deus, que Ele não tinha poder 
para salvar os seus filhos.  

O gigante não quer que você manifeste a glória de 
Deus que foi dada a você como filho(a) amado(a) 

de Deus.



O medo deve cair



O medo nos impede de prosseguir
• Há gigantes que não querem destruir você, apenas paralisar, 

envergonhar, fazer você desistir 

• Assim ele pode afetar muito mais pessoas, principalmente as 
que amam você: sua família, amigos..  

• O medo diminui a glória de Deus em nosso viver 

• O medo às vezes parece outra coisa: ansiedade, preocupação 
nervosismo, tensão, doenças.



Quando Saul e os israelitas 
ouviram isso, ficaram 

aterrorizados e muito abalados. 

1 Samuel 17:11 (NVT)



3 ORIGENS DO MEDO
• Condicionamento: cresceu num ambiente de medo e 

preocupação.  

• Ocultar fatos e situações: o que as pessoas vão pensar se 
souberem disso? Eu sou cristão, estou na igreja. Eu tenho que 
vencer isso sozinho(a). 

• Controle: pessoas que precisam ter controle de tudo, até 
mesmo da atitude de outras pessoas; querem que as coisas 
saiam e sejam como elas pensaram e planejaram. 



… mas eu não tenho medo de nada!

• Precisamos ser verdadeiros conosco mesmos.  

• A bíblia diz mais de 360 vezes - não tenham medo! - deve ser 
por algum motivo 

• Tem alguma coisa que deixa você ansioso ou preocupado 
constantemente? Outro nome para isso é medo. 

• Cuidado com o tigre de estimação do medo.



O medo é a primeira porta pela 
qual o inimigo rouba de nós a glória 

de sermos filhos de Deus, salvos, 
perdoados, com a consciência pura, 

com direito à todas as promessas 
da Palavra e à vida eterna.



Provocações do Gigante do Medo

• Você é fraco demais. Você não consegue. 

• Tudo está contra você. Desista. 

• Você não tem chance, nunca conseguiu vencer isto antes. 

• Você é igual ao seu pai… mãe.. irmã… irmão…  

• Você não consegue mudar. Você é assim. 

• Aceite que é melhor. Quem disse que você precisa mudar?



Vencendo o 
gigante do medo



Ansiedade, depressão, pânico

Eles não são o problema, são os SINTOMAS 
de um gigante chamado MEDO. 

Esse medo precisa ser identificado, 
precisa de um nome.



1 - Reconhecer a origem do medo

• Ser honesto sobre o que tira o seu sono 

• Se sabe, confesse ao Senhor 

• Se não sabe, pergunte ao Senhor e Ele revelará 

• Abrir o coração para alguém mais maduro 

• Não alimentar mais o tigre de estimação



Dando nome ao medo
• Tenho contas que não vou conseguir pagar… 

• Tenho que falar com tal pessoa sobre isso… 

• O resultado do exame deu positivo… 

• Tenho que fazer este tratamento, cirurgia… 

• Acho que vou ser demitido 

• Acho que não consigo entregar este serviço… 

• Minha filha está com um rapaz que não confio… 

• Meu filho está doente…  está se envolvendo com pessoas ruins..



2 - Foco em Jesus
• Deus é poderoso para libertar você 

• Deus é bondoso e quer libertar você 

• Confie totalmente no amor de Deus 

• Encha seu coração (e boca) com adoração e louvor 

• Fale palavras de Deus 

• Traga à memória o que lhe dá esperança



Medo e fé são opostos. 

Medo é fé nas mentiras do 
inimigo.



Adoração e preocupação não 
conseguem ocupar o nosso 
coração ao mesmo tempo. 

Nossa boca fala do que o coração 
está cheio. Nós podemos escolher 

o que ocupa o nosso coração. 



O perfeito amor - de Deus por nós!

Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor 
afasta todo medo. Se temos medo, é porque 
tememos o castigo, e isso mostra que ainda não 
experimentamos plenamente o amor. 

1 João 4:18 (NVT) 



Deus deu tudo de mais precioso 
que Ele tinha para ter um 

relacionamento pessoal com você. 

 Ele não vai desistir de você por 
nada!


