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Quebra-gelo (5 min)
Você se considera uma pessoa medrosa ou corajosa?

Tempo de Orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento 
da Palavra.

Tempo de Cantar
Utilize o hino de sua preferência.

Leitura Bíblica
Salmos 127:1-5

Tempo de Compartilhar a Palavra 
 O medo é um estado emocional resultante da consciência 
de perigo ou de ameaças reais, hipotéticas ou imaginárias. Todos 
nós sentimos medo em algum momento, uns mais, outros menos 
frequentemente.
 A vida nos faz fi car expostos a situações que provocam 
medo, e encontramos muitas razões para deixa-lo afl orar: violência, 
criminalidade, maldade das pessoas, corrupção do carácter de outros, 
insegurança fi nanceira, imoralidade, os problemas particulares que 
envolvem nossos familiares, além de outras dezenas de motivos.
 A boa notícia é que podemos vencer o medo, superando a 
tendência que há em nosso íntimo de nos curvar diante das situações 
e, assim, erguer a cabeça e abrir um belo sorriso que resulta de um 
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SEM MEDO,
CONFIANDO EM CRISTO



coração feliz. Isso é plenamente possível quando estamos inundados 
pela presença encorajadora de Jesus.
 Cristo é a nossa luz e salvação; é a força da nossa vida. É ele 
quem guarda nossa casa e edifi ca nosso lar. É Jesus quem nos protege 
a a nossos queridos, dando descanso e paz nas turbulências da vida.
 Nossa confi ança em Cristo espanta o medo e nos reveste de 
coragem para avançar. É certo que problemas e difi culdades sempre 
existirão, mas isso não signifi ca que devemos ter medo. 
 Lembremo-nos do que Jesus nos disse: “No mundo vocês terão 
afl ições, mas tenham ânimo” (Jo 16:33).

Refl exão
1. Quais são as situações que mais o fazem sentir medo? Por quê?
2. Que atitudes você pode tomar para vencer esses medos?
3. Que diferença a fé em Jesus faz na forma com que você lida com 

o medo?
4. Você consegue se lembrar de um versículo que o encoraja a não 

temer?

Orando uns pelos outros (10 min)
Em trios, compartilhar as necessidades de oração e pedir ao Senhor 
que os ajude a vencer o medo pela fé.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas do seu Cartão Alvo de Oração.

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. Você também encontra 
em nossas redes sociais e nosso site.
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