
Não	temas 

 

NOTA		INTRODUTÓRIA		
    Esta revista faz parte de uma série com diversos temas de devocionais que irão 

ampliar  seus conhecimentos e dar uma nova perspectiva sobre as Escrituras. Além 

disso,  através   delas, irá aprimorar seu relacionamento com Deus para melhor adorá-

lO e servi-lO. 
 

INTRODUÇÃO	AO	ASSUNTO	
              O Novo Testamento começa apresentando uma série de situações inusitadas, em que 
os envolvidos tinham toda a razão em pensar: “Onde já se viu isto?” e temer!     
   Ah! O sinal ( #) introduz uma observação  ou  um comentário.  
 

Dia	 01	 ‘	 Zacarias,	 não	 temas,	 porque	 a	 tua	 oração	 foi	
ouvida...’	
 
   Zacarias, sacerdote sorteado para o serviço do senhor no Templo, recebe a visita de um anjo 
que anuncia:’ Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João’  (Lucas 
1:13). 
        Eis a situação: um casal de meia idade, temente a Deus, quase perdendo a esperança de 
ter um filho, mas, ainda assim, orando por isso. Até o marido orava por um filho!  
        A situação estava mesmo muito ruim! E Deus atendeu à oração do marido. 
 
Numa ocasião de intimidade com Deus, a resposta tão desejada: a oração do marido fora 
atendida, mas há orientações específicas a serem observadas.    
 
# Em situações em que as esperanças estão “por um fio” em que tudo foi feito e nada deu 
certo, Deus diz “Não temas”, mas, observe as condições:  
1-  Antes: 
a)  Oração constante: a gente logo desiste de orar, e tão facilmente se diz: “Comigo nada dá 

certo” ou “Deus quer assim...”. 
 
b)  Identificação com problema do outro (Isabel devia estar orando há muito mais tempo).  

• O marido nem imagina como suas orações quanto à esposa são importantes.  
• Outro marido que obteve resposta às suas orações foi Isaque, que orava por causa 

de Rebeca, estéril como Isabel.  
    
# Nos dois casos, o “problema” tinha importante motivo espiritual: estes filhos nasceriam por 
insistente busca dos pais que não desistiram do plano de Deus para eles. Como Ana, mãe de 
Samuel.           
 
c)   Busca de intimidade com Deus: a Seu serviço 

• Isaque tinha o hábito de buscar intimidade com Deus: foi assim seu primeiro encontro 
com Rebeca (Gênesis 24).  

• Ana buscava intimidade com Deus na aflição (1 Samuel 1).     
• Zacarias buscava intimidade com Deus por servi-lo , Lucas 1.8-9 

 
2-  Na resposta: Receberam esclarecimentos e orientações específicas que deveriam ser 

cumpridas à risca . 
• Isaque soube que o menor serviria ao maior, mas preferiu Esaú a Jacó e causou uma 

grande confusão na família.  
• Ana fez voto e o cumpriu, sendo abençoada com mais outros filhos, 1 Samuel  1.11e 

2.21.   
• Zacarias não acreditou e ficou mudo! Mas o filho veio e recebeu instruções específicas: 

seria nazireu desde o ventre como Deus instruiu. Lucas 1.15 
  



# Interessante ver que, apesar dos princípios serem absolutos, Deus age com cada um de 
modo particular.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~ 

 

Dia	02   “Disse-lhe	então	o	anjo:	Maria,	não	temas,	porque	
achaste	graça	diante	de	Deus”	(Lucas	1:30).	
 
* Puxa, que graça estranha: ser colocada numa situação difamatória, sem explicação lógica, 
que a faria ser rejeitada pela família, pelo noivo e pela sociedade, pondo em risco sua própria 
vida! 
 
# De fato, nem sempre compreendemos os planos de Deus: “Eu é que sei os pensamentos que 
tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais” (Jeremias 
29:11).  

No momento em que escrevo, há uma situação um tanto penosa para mim, sem 
explicação, que não tem saída senão fazer como tem de ser feito. Outro dia Deus me lembrou 
de um texto: “E sereis consolados quando virdes seus caminhos e seus feitos; e sabereis que 
não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor Jeová” (Ezequiel 14:23).    

 Anote essa referência: pode servir para você hoje, ou Deus já está provendo para uma 
ocasião em que irá precisar dele. Também, Deus pode estar equipando você para levar 
consolo a alguém. 

 
# Em situações de perplexidade, como João Batista na prisão, Deus diz: “Não temas”. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 

Dia	 03 “E,	 projetando	 ele	 isto,	 eis	 que	 em	 sonho	 lhe	
apareceu	um	anjo	do	Senhor	dizendo:	José,	filho	de	Davi,	
não	temas	receber	a	Maria	tua	mulher,	porque	o	que	nela	
está	gerado	é	do	Espírito	Santo”	(Mateus	1:20).	
 

Imaginem a situação de José: homem honrado, temente a Deus, cuja noiva aparece 
grávida e NÃO dele! Tão honrado era, que resolve deixá-la, preferindo ele fazer papel de 
canalha, do que lançar sua noiva numa situação difamatória.   
* Era situação realmente delicada, humanamente inexplicável Qualquer um teria pensado: - 
“Concebido pelo Espírito Santo? Além de sem vergonha, ainda me acha com cara de ‘trouxa’”! 
Mas José, mesmo assim, ainda prefere levar o prejuízo a difamar quem tanto o feria.  
 
# Em situações delicadas, em que uma pessoa honrada não pode ser conivente, nem quer 
colocar o outro em situação difamatória (ele alega não ter culpa, mas impossível acreditar em 
sua versão). Deus diz não temas.     

Deus honrou a inteira confiança de Maria, em permitir que Deus a colocasse naquela 
situação, e cuidou para que ela fosse amparada e honrada por José.   
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Dia	04				“O	espanto	se	apoderara	dele,	e	de	todos	(os	
demais,	por	causa	da	pesca	milagrosa).	E	disse	Jesus	a	
Simão:	Não	temas;	de	agora	em	diante	serás	pescador	de	
homens”	(Lucas	5:10).	
Jesus estava dando início ao Seu ministério, escolhendo os que com Ele deveriam viver nos 
próximos três anos, até a crucificação, e depois, serem os responsáveis pela propagação das 
Boas Novas da ressurreição e do habitar do Espírito Santo no coração humano. Eles nem 
imaginavam o que estava por vir.    
 
Pedro, sempre o Pedro, atirado, exagerado em suas reações.  
 



# Mas graças a Deus por suas reações: não ficava estarrecido, parado, como os outros e tem 
sido meio de tantas lições para todos nós.  
 
Aqui, uma lição paralela: sempre seja você, mesmo que suas reações não sejam como as de 
todos os outros. Deus tem um plano para você, e quer alcançar outros através de você, mesmo 
que humanamente, às vezes, tenha de “pagar um mico”. Não faz mal! Pior foi com Jesus que, 
para levar vida aos outros, morreu numa cruz, como um criminoso qualquer. 
 

Bem, Pedro, ao ver aquela pesca, cujo resultado contrariava toda a sua experiência 
profissional, cai diante de Jesus: - “Retira-te de mim, porque sou pecador.”  # É outra lição 
paralela: todos os que tiveram a noção de estarem diante de Deus, tiveram a nítida e forte 
certeza de serem pecadores, e de merecerem a MORTE. 

 
# A quem reconhece sua verdadeira condição de pecador, e reconhece Jesus como 
Deus, é dito: “Não temas”.   
  E ainda receberá incumbência especial de levar a mensagem aos outros. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
     

Dia	 05   “Jesus,	 tendo	 ouvido	 estas	 palavras,	 disse	 ao	
principal	 da	 sinagoga:	 Não	 temas,	 crê	 somente”	 (Marcos	
5:36)	“e	será	salva”	(Lucas	8:50).		
 

Jairo era principal da sinagoga: uma pessoa de destaque naquela sociedade. Mesmo 
assim, não teve vergonha, não se preocupou com o que diriam dele, nem com a oposição dos 
fariseus. Foi pedir ajuda a Jesus.   

No meio do caminho, uma interferência inesperada: a mulher com fluxo, considerada 
imunda, toca Jesus, o que era considerado inadequado naquela sociedade. Seria até natural 
um pensamento do tipo: “Por que essa mulher tinha que vir justo agora...”  

A multidão não respeitava ninguém... E ainda Jesus para a fim de ver quem O tocara; 
era tão absurdo, que o comentário natural foi: “Mestre, a multidão te oprime e te aperta, e 
dizes: Quem me tocou?” (Lucas 8:45).  

Em situações extremas, minutos são importantes. Imaginem que turbilhão de emoções 
confusas devia estar passando no íntimo de Jairo: 

• Contra a multidão: Quem sabe, vontade de gritar e afastar toda aquela multidão para 
liberar o caminhar de Jesus, afinal ele era o principal da sinagoga.  

• Contra a mulher: Repreender aquela mulher inconveniente, imunda, que poderia vir a 
Jesus em outra hora! Não quando Jesus está para atendê-lo.  

• Contra a posição Jesus: Também, queixar-se a Jesus por Se preocupar com quem O 
tocara (por que não mandava a multidão se afastar, manter distância?).  

• Contra o critério de Jesus: Onde já se viu preferir atender a uma mulher imunda, mas 
viva, enquanto a única filha dele estava à morte! 

 
# Geralmente, em situações extremas, a reação natural é voltar-se com raiva, contra tudo e 
todos, até questionar o que Deus faz, como faz...     
Por ser O MEU PROBLEMA PIOR E MAIS SÉRIO E MAIS URGENTE DO QUE OS OUTROS, 
E EU O QUERO RESOLVIDO POR Jesus, AGORA !   
   Quem já não foi, uma vez ou outra, o protagonista dessa cena? Para piorar, alguns (sempre 
tem alguns) que nos dão notícias desalentadoras e ainda se arvoram ao direito de dizer o que 
temos de fazer. Terrível!   
   - “A tua filha já está morta, não incomodes o Mestre” (Lucas 8:49).  
 
# Bem, em situações extremas, desalentadoras, cheia de obstáculos, Deus diz: “Não temas”. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 
 
 

Dia	06   “Não	 temas,	 ó	 pequeno	 rebanho,	porque	a	 vosso	
Pai	agradou	dar-vos	o	reino”	(Lucas	12:32).  
 



* Esta frase está em contexto onde Jesus trata da ansiosa solicitude pelas coisas materiais, 
pelas necessidades da vida.    
* Pior hoje em dia, em que infinitas necessidades desnecessárias foram acrescentadas ao 
básico, que já é tão difícil de ser conseguido por alguns. E que torna tão miserável a vida dos 
que poderiam estar bem contentes com suas posses, mas se metem em dívidas e mirabolantes 
estratégias ”no cartão”.   
• O final do texto revela a verdadeira causa do problema:  
•  “onde estiver o vosso tesouro, ali (outra palavra interessante) estará também o vosso 

coração” (Lucas 12:34).  
• O que torna as pessoas ansiosas não são as reais necessidades, mas o que elas querem 

ter, o que acham que precisam ter.   
 

Ao comprar uma coisa, qualquer coisa, pergunte-se se é básico, necessário, 
insubstituível  e indispensável: Precisa? Que falta fará? 

 
# Certa vez fiquei abismada, até precisei disfarçar minha reação natural, coisa raríssima. 
Perguntava a umas angolas o que mais tinham apreciado no Brasil, e uma delas disse: -“Foi 
não ter de me preocupar com o que vou comer amanhã”. Há pessoas que vivem em tal 
situação, e há os que reclamam por ninharias...      
* A Bíblia diz: “Ai daquele que multiplica o que não é seu! (até quando!) e daquele que se 
carrega a si mesmo de dívidas!” (Habacuque 2:6). 

Isso é pecado. Precisa ser acertado de acordo com o padrão da Palavra. 
# Há site evangélico, cuja missão específica é ensinar como se livrar das dívidas. 
          Ver https://www.udf.org.br/areas-atuacao/crown-2/  
 
* O padrão da Palavra é: “Aprendi a contentar-me com o que tenho” (Filipenses 4:11). 
Justamente falando dessas situações de abundância ou necessidade: “Sei estar abatido e sei 
também ter abundância; em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter 
fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as 
coisas nAquele que me fortalece” (Filipenses 4:12, 13). 
 
# Vejam como é importante ler o texto no contexto. Esse é um dos tantos versículos 
empregados mal, por estarem fora do contexto. Se os que gostam de ficar repetindo a Palavra 
soubessem que, em outras palavras, estão declarando que, para eles, tanto faz abundância ou 
necessidade, mas que o Senhor os torna contentes em qualquer situação, creio que ficariam 
espantados e parariam de  declarar o que não querem dizer.   
   
# Gosto de um salmo que diz: “os mantém vivos na fome” (Salmos 33:19). 
    Esse é o nosso Deus, assim precisamos confiar e nos alegrar nEle.  
 
# Em situações de ansiosa solicitude pelas coisas materiais, em situações de reais 
necessidades, como aquela angolana, Deus diz: “Não temas”. E faz-nos olhar a vida sob a 
perspectiva da eternidade: o reino de Deus. Mateus 6:33 dá a prioridade correta: “Buscai 
primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas”  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~   
 
 

Dia	07   “Não	temas,	ó	filha	de	Sião;	eis	que	o	teu	Rei	vem	
assentado	sobre	o	filho	de	uma	jumenta”	(João	12:15).	
 
• O povo de Israel vivia sob extrema opressão, debaixo do jugo romano. Praticamente, as 

pessoas trabalhavam para pagar impostos, de tão pesados que eram. Acontecia muito de 
pais terem de vender seus filhos como servos (havia essa opção na lei –  2 Reis 4, a viúva e 
Eliseu ) ou as filhas para a prostituição.    

• No fundo do coração, o povo também tinha a noção de ser povo escolhido por Deus para 
prevalecer, mas, por terem perdido de vista o próprio Deus, havia se tornado um povo 
orgulhoso, rebelde, que viva “inventando” rebeliões contra o governo, o que tornava mais 
pesada a mão dos governantes. “O próprio Herodes, o Grande, feito rei por Roma, depois 
de ter acabado com uma rebelião de modo crudelíssimo, resolveu fazer deslumbrante o 
Templo de Jerusalém, para ‘adoçar’” o povo.  



• Havia a esperança de um Messias que traria a supremacia política, como o será no Milênio 
(Lucas 2:25-38). 

• A entrada triunfal de Jesus despertava sentimentos muito fortes de esperança há tanto 
tempo adiada, além de livramento de um jugo opressor. O povo nem sabia que esperava 
muito mais do que se livrar de Roma, ansiava pela libertação do inimigo de suas almas que 
os atormentava e oprimia: notem quantos casos de doenças e de endemoninhados Jesus 
curou e libertou. O império das trevas se fazia pesado na vida de todos.   

• Jesus sabia que para haver real libertação seria necessário passar pela cruz. O povo não 
sabia e ficaria tão frustrado ao ver Jesus preso e suas esperanças se desvanecendo mais 
uma vez, que não hesitaram em preferir Barrabás. O diabo joga sujo, e sabe como usar 
nossas esperanças e desesperanças para nos manipular e “embaçar nossa visão quanto à 
realidade dos fatos”.       

• Vendo tudo o que estava para acontecer, Jesus os consola de antemão: 
 

“Não temas... o teu rei vem...”. Até hoje, os judeus teimosamente esperam o Messias, essa 
palavra é para eles: Não temas todos os futuros anos de rejeição, de perplexidade, de furiosa 
perseguição, de andar errantes pelo mundo, “o Teu Rei vem” (Jeremias 9:9). A seu tempo, 
virá! 
     
# Para cristãos que sofrem debaixo de terrível opressão, seja de autoridades humanas, 
seja de ataque do inimigo, Deus diz:“Não temas”.  
  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~ 
 
 

Dia	08			E	disse	o	Senhor	em	visão	a	Paulo:	“Não	temas,	
mas	fala,	e	não	te	cales”	(Atos	18:9).		
• A oposição dos judeus ao cristianismo estava ficando cada vez mais violenta. Várias vezes, 

Paulo sentiu toda a sua força, narra Atos. 
• O Senhor percebeu o estado do coração de Paulo, e veio Ele mesmo, não mandou um anjo, 

incentivar o discípulo a continuar falando, sem desistir.    
• Levar a Palavra pelo campo do inimigo adentro não é nada fácil: é guerra mesmo, p’ra valer, 

e os ataques vêm para fazer cair mesmo, para abater mesmo... 
 
 # Só outro dia me dei conta que abatido é termo de guerra para dizer do soldado que foi 
tirado de combate. Toda a estratégia do inimigo tem por finalidade nos abater e, mesmo ainda 
que não nos tire a Vida, quando abatidos, estamos fora de combate. Que isso nos sirva de 
alerta, e antídoto contra o abatimento. ‘Com força me impeliste para me fazeres cair, mas o 
Senhor me ajudou. (Salmo 118:13).      
(Leia todo o Salmo 118: é boa palavra em tempo de embates espirituais).  
 
# Aos que sofrem sob o peso da oposição ao Evangelho, o próprio Senhor diz: “Não 
temas” não te cales, FALA !     
 “Irá a Minha presença contigo e EU te darei descanso” (Êxodo 33:14) 
 “Os montes se derretem na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra” 
(Salmos 97:5).  
  “Cri, por isso falei” (2 Coríntios 4:13).  
   “Os que levam a preciosa semente, andando e chorando, voltarão com alegria trazendo 
consigo seus molhos” – a colheita, os frutos, do que foi semeando. (Salmos 126:6).  
  ”Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos” (Salmo 
18:3) 
     (digitar  “nomes do Senhor”   no link de Busca do site   WWW.perolaspreciosas.com.br )   
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~ 
 



Dia	09			“Dizendo:	Paulo,	não	temas;	importa	que	sejas	
apresentado	a	César,	e	eis	que	Deus	te	deu	todos	quantos	
navegam	contigo”	(Atos	27:24).	

	
• Inúmeras vezes o ímpio é abençoado por causa de filhos de Deus: esta foi uma delas. Por 

imprudência da experiência humana, que não deu ouvidos à orientação de Paulo, o navio 
veio a naufragar. 

• Mas, as vidas foram poupadas por causa de Paulo.   
• Deus tinha um propósito ao permitir toda aquela “aventura” (ou desventura?).  Na ilha de 

Malta foi pregado o Evangelho.   
 
  # Mesmo dentro de um plano maior, Deus tem significados especiais para os detalhes. Que 
sirva de alerta, para não se desprezar o dia das “pequenas coisas”. Vivemos numa época em 
que se dá muita importância ao que é grandioso, em que se dá muita importância a números. É 
comum o desprezo a reuniões com pouquíssimas pessoas. Para Deus, apenas uma alma vale 
mais do que o mundo inteiro. E, em pequenas reuniões, é possível tratar de assuntos  
inadequados a grandes encontros. 
Conheçamos o nosso Deus, para sabermos avaliar as coisas com o critério dEle, Ele que fez 
de modo tão lindo e diverso as ínfimas formas dos cristais de gelo. Procure conhecê-las. 
 
# Quando as coisas não saem como se espera, quando acidentes sérios ocorrem no 
transcorrer do nosso “percurso”, quando detalhes e pequenas coisas parecem nos 
atrasar, Deus diz: “Não temas”. 

 
 

Dia	10		E	eu,	quando	O	vi,	caí	a	seus	pés	como	morto;	e	ele	
pôs	sobre	mim	a	sua	destra,	dizendo-me:	Não	temas;	Eu	
sou	o	primeiro	e	o	último	(Apocalipse	1:17).	
 
• João estava na ilha de Patmos, exilado por causa do Evangelho. Outros haviam sido 

mortos, mas Deus tinha um plano especial para João: escrever o livro de Apocalipse. 
 
 # Quando não compreendemos os caminhos de Deus, vamos crer que “o Senhor reina” e sabe 
o que faz (Salmo 93:1).  
 
Filipe estava bem no meio de campanha evangelística, em Samaria (Atos 8:5-6). Muitos 
estavam aceitando o Evangelho. E Deus manda Filipe para o deserto! Fazer o quê? Falar a 
uma pessoa que lia com interesse o livro de Isaías, e através dele muitos chegariam ao 
conhecimento da verdade.  
  
# Outro dia, de passagem, vi na TV uns flashes sobre cristãos etíopes, e pensei que aquela 
situação de Atos 8.26-27, sem sentido para o ser humano, até hoje rende seus frutos, para a 
glória de Deus! 
• Também Paulo, orientando os novos convertidos, resolvendo questões das igrejas por 

carta, aproveitando a oportunidade de uma mulher que viajava para Roma, na prisão... 
jamais deve ter passado pela cabeça de Paulo, a importante obra de estar escrevendo o 
Novo Testamento que seria válido a todos os filhos de Deus, instruindo a Noiva de Cristo 
como viver de modo a estar pronta para o grande dia das Bodas do Cordeiro (Apocalipse 
19:9).  

 
• Iam os anos 90, quase no fim do primeiro século de cristianismo. A revelação de Deus ao 

homem precisava ser completada.   
• Apocalipse é livro importantíssimo, não só pelas revelações sobre os últimos tempos, mas 

por mostrar que Deus está no controle da História. Do começo ao fim, Ele é o Senhor. 
Mesmo respeitando as escolhas individuais, Deus faz Seu plano mestre se cumprir a tempo 
e hora.  “Eu, o Senhor, a seu tempo, o farei prontamente” (Isaías 60:20-22). 



• João estava naquela ilha no meio do nada. Muitos pensamentos costumam passar em 
situações como essa. Deveria pensar em tudo o que passara, o porquê de muitas coisas, e 
como isso tudo se encaixava. Mas, faltava a peça final, o último capítulo que daria sentido a 
toda à História. Deus sempre responde às indagações do coração humano. Diz: “Clama a 
Mim e responder-te-ei, ensinar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes” (Jeremias 
33:3).  

• Ver a Jesus em toda a Sua majestade deixa João “como morto” (Apocalipse 1:17).  
• E ali acontece a mais impressionante revelação sobre os últimos tempos, para onde vai a 

História, o que ainda resta acontecer, e como será o fim de tudo.  
• Tudo se encaixa, percebe-se o sentido mais amplo de todos os acontecimentos. Sabe-se do 

Cordeiro “morto desde a fundação do mundo” (Apocalipse 13:8) e que a cruz dá sentido a 
toda História da humanidade. Todo o atuar de Deus foi feito sob a sombra da cruz.  
       

# Bem, quando estamos a caminho, não tendo a noção de onde vai dar...   Quando 
parecer que estamos no meio do nada, sem saber como e para quê fomos levados até 
onde estamos, ou diante de tão grandiosas revelações de Deus que nos deixam “como 
mortos”, Deus diz ”Não temas”.   
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
CHAMADA - Temos visto os “não temas” do Novo Testamento. Passaremos a ver em que 
situações foram ditas estas palavras no Velho Testamento. 

Dia	11			DEPOIS	destas	coisas,	veio	a	palavra	do	Senhor	a	
Abrão	em	visão,	dizendo:	Não	temas,	Abrão,	eu	sou	o	teu	
escudo,	o	teu	grandíssimo	galardão	(Gênesis	15:1).	

	
• A Bíblia começa a falar sobre Abraão na genealogia de Sem, depois da confusão das 

línguas, quando há relato mais minucioso sobre a família de Terá, que saiu de Ur para ir a 
Canaã, mas parou em Harã, e ali ficou até morrer (Gênesis 11:26-32).  

• Então, Deus faz um chamado específico a Abrão: sair da terra e da parentela para ir à terra 
que Deus mostraria. Também faz promessa de fazê-lo uma grande nação, de abençoá-lo e 
de ser uma bênção (aos outros).   

• Segue-se um tempo de definições em que Abrão faz uma incursão malfadada ao Egito, de 
onde é expulso, e volta a peregrinar no deserto. Separa-se do sobrinho Ló que prefere ficar 
nas campinas férteis, próximas a Sodoma e Gomorra. Numa guerra de quatro reis contra 
cinco, Ló é levado cativo juntamente com o povo derrotado.   
    

Abrão não se omite, vai libertar o sobrinho, e traz consigo todos os outros, bem como 
todo o despojo. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, rei de Salém (dizem ser 
Jerusalém) vem até Abrão trazendo pão e vinho (elementos da ceia) e recebe os dízimos de 
Abrão. Logo a seguir, o rei de Sodoma vem agradecer e honrar Abrão por seu feito, oferecendo 
todo o despojo, que Abrão recusa.  
• Aqui a situação de Abrão: temendo a revanche da coligação dos reis derrotados, temendo 

que o rei de Sodoma tivesse ficado ofendido com a recusa do despojo, pensando se fizera 
bem em recusar o que era seu por direito, zanzando no deserto à mercê dos nômades que 
viviam de pilhagem das caravanas.      

• Depois de grande vitória, não é tempo de descanso, NÃO! É tempo de cultuar a Deus com 
os elementos da ceia, lembrando que somos abençoados em Cristo. Dizimando e louvando 
o Deus Altíssimo, Possuidor de todas as coisas. Sabe por quê? O mundo faz ofertas 
tentadoras, e é preciso manter bem o foco no Deus Altíssimo para poder rechaçá-las, não 
se atendo nem a “um fio até a correia dum sapato” (Gênesis 14:23).        

 
# Se você vem de grande vitória espiritual, enfureceu o inferno. E enfurece o mundo, 
mantendo-se fiel a Deus, recusando suas ofertas. Realmente precisa da proteção do alto: a 
você, como a Abrão, Deus diz: “Não temas” eu sou o teu escudo (para proteção) e teu 
grandíssimo galardão (melhor do que todas as vantagens que o mundo possa oferecer).    
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
  



Dia 12   E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e 
disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde 
está (Gênesis 21:17). 
 
• Não raro, um pequeno deslize, traz conseqüências que se estendem por anos a fio ou 

séculos:  
 
# Até hoje Ismael briga com Isaque nos conflitos do Oriente Médio! Na sua misericórdia, Deus 
perdoa e vai conosco através dessas conseqüências, mas não as tira: Deus não transgride os 
princípios estabelecidos por Ele, sendo escolhas conseqüentes, um desses princípios.     
• Agar fora envolvida numa situação delicada: Sara, querendo dar uma “mãozinha” a Deus, 

já que não engravidava. E o tempo ia passando... Por isso, oferece a escrava para se 
deitar com Abrão e engravidar por ela, costume da época. Agar engravidou e humilhou 
Sara que, por sua vez, pesou tão forte a mão sobre a escrava, que Agar fugiu. No deserto, 
manifesta-Se, pela primeira vez, o anjo do Senhor que orienta a escrava a voltar e se 
humilhar perante sua senhora, o que era o justo a ser feito (ler Gênesis 16). O tempo 
passa. Quando Ismael já era rapazinho, e Isaque é desmamado (talvez com dois anos) 
Sara diz para Abraão lançar fora a escrava com o filho. Abraão fica confuso e Deus 
aparece para confirmar essa idéia. Sob a ordem de Deus, que promete fazer de Ismael 
uma grande nação, Abraão dá pão e água e despede Agar e Ismael, que andam errantes 
pelo deserto, sem saber o que fazer, nem para onde ir, até que a água acaba. PRONTO! 
Eis a situação, quem sabe como a sua:  

a)  Envolvido em trama fora da vontade de Deus, por pessoas crentes, 
b)  De sua parte, tem feito tudo de acordo com a Palavra (Gênesis 16:9-13). 
c)  Está numa enrascada que parece sem saída. Deus diz “Não temas”. Saiba que nada 
sai do controle do Senhor.  

 
# Clama, confia, espera! Verá tão grande livramento, como água brotando no deserto (Gênesis 
21:19). 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Dia	13			E	apareceu-lhe	o	Senhor	naquela	mesma	noite,	e	
disse:	Eu	sou	o	Deus	de	Abraão	teu	pai;	não	temas,	porque	
eu	sou	contigo,	e	abençoar-te-ei,	e	multiplicarei	a	tua	
semente	por	amor	de	Abraão	meu	servo	(Gênesis	26:24).	
• Abraão tinha morrido. Agora Isaque era quem deveria dar continuidade à linhagem da 

promessa do Descendente (Gênesis 3:15; 26:9; 16:20-21).     
• Isaque tinha caído no mesmo erro do pai, indo a Gerar e, lá, sendo repreendido. 
 
#Pais, cuidado com seus erros, pois poderão ser imitados!  
• Depois, tendo progredido muito, fora despedido por Abimeleque, que temia vir a ser 

subjugado por Isaque. Ei-lo zanzando no deserto, nos caminhos de seu pai Abraão. Um 
detalhe: o inimigo havia entulhado os poços que Abraão abrira.  

 
# Que absurdo: tapar poços no deserto!  
• Isaque vai e desentulha um poço, mas é “roubado” do uso dele pelos pastores de Gerar, e 

da mesma forma com o outro poço que manda abrir.   
• Finalmente, Isaque manda abrir um terceiro poço (Gênesis 26:22). Nesse ponto, o texto de 

nossa lição de hoje.   
• Andando longe do propósito de Deus, só há problemas: 

a) é mais fácil “sair da linha”, temendo consequências desagradáveis;    
b) o mundo não poupa quem se afasta do Senhor; 
c) o mundo persegue quem quer voltar a andar na rota de Deus; 
d) não achar lugar de paz pode ser o meio que Deus usa para nos guiar até onde Ele 
quer que cheguemos.  
 

# Querendo voltar a andar nos caminhos do Senhor, tendo muitas dificuldades e 
oposições, Deus diz “Não temas”. Deus é Fiel, está sempre pronto a receber de volta, a 
restaurar (Lucas 15). 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



 
 

Dia	14			E	aconteceu	que,	tendo	ela	trabalho	em	seu	parto,	
lhe	disse	a	parteira:	Não	temas,	porque	também	este	filho	
terás	(Gênesis	35:17).		
 
E, ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois 
tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso (1Samuel 4:20).  
• Interessante que, por duas vezes, a mulheres com dificuldades no parto, é dito “Não 

temas”.   
• Só quem é mulher e teve filhos com parto normal sabe a importância dessas palavras: é 

realmente uma ocasião de muita dor, e todo o anseio da mulher é que o nenê venha com 
vida e saudável, muito mais naquela época sem os recursos avançados da medicina atual.  

 
# Fiquei pensando: O que isso tem a ver como orientação mais ampla do que às mulheres 
grávidas? E lembrei-me de Paulo, dizendo aos Gálatas: “Meus filhinhos, por quem de novo 
sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós” (Gálatas 4:19). 
  
• Como quem está dando à luz, há ( deveria haver) esforço todo concentrado, por parte 

dos que cuidam das ovelhas do Senhor, especialmente dos recém-convertidos, até que se 
firmem na Palavra e no andar com Deus.  

• Incrível as coisas que podem acontecer com o obreiro e com as pessoas cuidadas por ele! 
Incrível as manobras do inimigo, por circunstâncias ou usando pessoas, até crentes, às 
vezes da mesma igreja, para boicotar o trabalho de discipulado.    

• Deveria haver  tremendo  “esforço”, não na carne, grande empenho no Espírito em ir junto 
com o novo convertido antevendo problemas e prevenindo-os com a orientação da Palavra. 
Chorando junto com as aflições naturais que há no mundo, e trazendo o consolo de Jesus: 
“tende bom ânimo, Eu venci o mundo” (João 16:33).    

Regozijando-se ao ver a vida de Jesus despontando em novas vidas, antevendo futuro 
promissor, como a mãe sonha com o futuro do bebê que deu à luz.  
 
# A você que tem se dedicado a cuidar das ovelhas do Senhor, Deus diz: ”Não temas”.  
“Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.” 
 Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do 
Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor (1Coríntios 15:58). 
“E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos 
desfalecido” (Gálatas 6:9). 
“Os que semeiam em lágrimas segarão com alegria” (Salmos 126:5). 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Dia	15  E	disse:	Eu	sou	Deus,	o	Deus	de	teu	pai;	não	temas	
descer	ao	Egito,	porque	eu	te	 farei	ali	uma	grande	nação	
(Gênesis	46:3).		
 
• Jacó tinha seus próprios defeitos, mas não copiou os erros de Abraão, seu avô, que, em 

certa ocasião, desceu ao Egito e em outra, peregrinou nas terras de Gerar. Mentiu duas 
vezes, por causa de Sara. (Gênesis 12:10; 20:1; 26:1).  

• Isaque, seu pai, caiu no mesmo erro do pai, peregrinando em Gerar.  
• Muitos são os motivos que levam uma pessoa a se desviar da rota de Deus para sua vida, 

geralmente, DIFICULDADES: de dinheiro, de saúde, de provisão das necessidades 
básicas (fome, no caso dos patriarcas).  

 
# Os Salmos não haviam sido escritos ainda, eles não conheciam o verso que diz: “Os olhos do 
Senhor estão sobre os que O temem, sobre os que esperam na Sua misericórdia. Para livrar as 
suas almas da morte, e para os conservar vivos na fome” (Salmos 33:19). 
 
# Quem sabe quais providências maravilhosas Abraão e Isaque deixaram de experimentar? 
Pois não confiaram inteiramente em Deus, e tentaram resolver a situação do jeito deles, vindo 
a pecar, pondo em risco o plano de Deus. Deram mau testemunho e foram envergonhados 



pelo rei gentio. A você que tem se desviado dos caminhos do Senhor, aprenda com o que está 
escrito, “para nosso ensino” em Romanos 15:4:         
1- Tentando resolver um problema por si só, mesmo que seja a saída lógica, humana, mas fora 
do plano de Deus, vai arranjar para si ocasião de pecar contra o Senhor. Volte, o quanto 
antes. Será melhor! 
2- A quem já está sofrendo as conseqüências de suas iniquidades (caminhos tortos), não 
aprumados com a Palavra: foi por isso também que Jesus morreu: “Ele foi moído pelas nossas 
iniquidades; o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas Suas pisaduras, fomos 
sarados” (Isaías 53:5).   Volte-se para o Senhor! O quanto antes, melhor!       
O Senhor não desampara os Seus: impediu faraó de tocar em Sara e ainda defendeu Abraão, 
assim como zelou para que Isaque vivesse em paz com Abimeleque. 
     
   # Tudo isso, por que eles TEMERAM!  
 

Cada fase da vida significa situações nunca vividas antes, e traz consigo: necessidade 
de adaptação, dificuldades inéditas que precisam ser solucionadas. NINGUÉM TIRA A VIDA 
“DE LETRA”. Experiência ajuda, mas mesmo assim, cada fase precisa ser vivida de modo 
pessoal e único.       
Às vezes, falando com adolescentes, deixo-os espantados ao dizer: 
- Qualquer fase da vida tem seus temores próprios. E, aos olhos de Deus, todos somos filhos: 
uns mais velhos, outros mais novos. Assim como vocês nunca foram adolescentes antes, é a 
primeira vez que tenho... tantos anos! 
Porém, todos igualmente, precisamos atentar para a Palavra e buscar a Deus, “para socorro 
em tempo oportuno” (Hebreus 4:16).  
“Todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar; até no transbordar de muitas 
águas, estas a ele não chegarão” (Salmos 32:6). 
• Jacó... Tendo ocasião de descer ao Egito, TEMEU sair do caminho de Deus, e foi 

consultar ao Senhor (Gênesis 46:1).   
  
A quem está temendo tomar um caminho que parece tortuoso, consulte o Senhor 

ANTES. E terá a confirmação da presença do Senhor indo junto, dizendo “Não temas”.  
Caso contrário, irmãos, por pior que pareça, é melhor andar por onde o Senhor nos leva, 

do que se arvorar por onde ACHAMOS que vai dar certo, que vamos nos sair bem. Para você, 
a oração de Habacuque: “Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide; o produto 
da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento; as ovelhas sejam arrebatadas, e 
nos currais não haja vacas, TODAVIA EU me alegrarei no Senhor: exultarei no Deus da minha 
salvação” (Habacuque 3:17,18).   

     
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Dia	16		‘	O	Senhor	teu	Deus	te	deu	esta	terra	diante	de	ti;	
sobe,	possui-a,	como	te	falou	o	Senhor	Deus	de	teus	pais;	
não	temas,	e	não	te	assustes	(Deuteronômio	1:21).		
O Senhor vai diante de ti; ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, 
nem te espantes (Deuteronômio 31:8).  
Disse o Senhor a Josué: Não temas, e não te espantes; toma contigo toda a gente de guerra, 
e levanta-te sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua 
cidade, e a sua terra (Josué 8:1).  
E disse o Senhor a Josué: Não temas diante deles; porque amanhã, a esta mesma hora, eu os 
darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás, e os seus carros 
queimarás a fogo (Josué 11:6). 

 
• Ontem vimos alguém com medo de estar indo na direção errada. E o que a Palavra diz 

para quem já foi... 
• Hoje, o Senhor anima quem está temeroso de prosseguir na direção colocada por Deus, à 

sua frente. 
• O ser humano é muito interessante (só Deus para não desistir de lidar conosco): um dia 

ACHA... e vai por onde não deve ir. Outra vez, teme ir onde parece estranho ser a direção 
do Senhor. Há ocasiões em que Deus já cansou de falar, de mostrar o que fazer, a direção 
a seguir, e AINDA precisa dizer tantos “Não temas”, pois o pessoal está hesitante.          

 



• O primeiro texto é para quem está no início da jornada, tem a promessa de Deus, mas quer 
sondar o terreno. Deus sabe que há gigantes na terra, e previne “Não temas” 
(Deuteronômio 1:21,29).  

Na ocasião, o erro do povo os levou a uma vida insonsa, zanzando no deserto até morrer, 
Números 14 diz:  

1) Desviar os olhos do Senhor; 
2) Fixá-los no tamanho da dificuldade a ser enfrentada; 
3) Considerar a si mesmo com menosprezo: “como gafanhotos”.  

 
• O segundo texto ocorre 38 anos depois, quando Moisés passa o cargo e anima Josué, 

que já se mostrara valoroso anteriormente (Deuteronômio 31:7-8). Muitas vezes, quem 
tem a visão de Deus tem de esperar até que todos tenham a mesma visão: esse é o 
seu caso, chegará o dia em que Deus o animará dizendo “Não temas”... Agora chegou 
a hora de avançar.  
 

Ler Josué 1:4-9 
 

O perigo é que, muitas vezes, o cansaço das jornadas aparentemente inúteis, desvie a 
pessoa do plano inicial de Deus. Não permita que isso aconteça com você. Anime-se, para 
estar pronto quando chegar o momento de Deus.  

 
# Foi o que aconteceu com Moisés: Êxodo 2:11; 3:11. “Esperei com paciência pelo 

Senhor” (Salmos 40:1).   
• O terceiro texto é dito a Josué depois da derrota de Ai, motivada tanto por presunção e 

autossuficiência, como pelo pecado de Acã: escondido e sanado com a morte de toda 
a família! (Josué 7:1-5). 
 

A quem estava tendo vitórias, mas deixou-se enredar por reações naturais que levaram à 
derrota, à vergonha, ao juízo de Deus. Confessado o pecado, Deus diz: “Não temas, avança!” 
Com o Senhor, a vitória é certa. Ler o Salmos 18 e 118. 
   Deixe o que para trás fica, e avance para o alvo (Filipenses 3:13-14).  
 

Quando o povo da terra viu que Israel estava vencendo suas próprias dificuldades e 
avançava vitorioso, na conquista da terra, TODOS OS REIS SE AJUNTARAM PARA PELEJAR 
CONTRA ISRAEL. 

Assim é: quando finalmente o tempo da vitória chegou. Prepare-se para embates mais 
violentos: o inimigo esquece desavenças anteriores para se ajuntar contra o povo de Deus. 
    
# Contra Jesus, Pilatos e Herodes fizeram as pazes!  (Lucas 23:12).  
Prepare-se, não baixe a guarda até que o inimigo seja derrotado completamente. Nessa 
situação Deus diz ”Não temas” (Josué 11:6).  
“E o Senhor os deu na mão de Israel” (Josué 11:8).     
Conclusão: Animado, Josué continua a conquista da terra. Ler Josué 11.  
 
*Pena não ter eliminado completamente o inimigo (Josué 13:1,2; Juízes 2:2,3). 
*Ter tomado decisões pelo que viu, sem consultar o Senhor: caso dos gibeonitas (Josué 9). 
 
# São advertências para nós. Já contei o caso de “apenas um caracol” que deixei no meu 
quintal e virou tal praga, que não pude plantar mais nada, a não ser o que eles não gostavam 
de comer. Não deixemos passar nem um nadinha: “persegui meus inimigos e os alcancei; não 
voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar” 
(Salmos 18:37,38). 
 

Muitas vezes, ficamos alegres com as primeiras vitórias e erramos em não destruir 
completamente o inimigo!  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 

Dia	17   “Viu	Gideão	que	era	o	anjo	do	Senhor	e	disse:	Ah!	
Senhor,	 Jeová,	 que	 eu	 vi	 o	 anjo	 do	 Senhor	 face	 a	 face.	
Porém	 o	 Senhor	 lhe	 disse:	 Paz	 seja	 contigo;	 não	 temas,	
não	morrerás”	(Juízes	6:22,23).	



 
• Interessante as reações de alguns que viram a Deus, ou o anjo do Senhor: 

 
• E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do 

altar; o que vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre seus rostos (Juízes 13:3-
20). 

• “Ai de mim, que vou perecendo! Porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de 
um povo de impuros lábios; e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos” (Isaías 
6:5).  

• Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: “Senhor, ausenta-Te de mim, que sou 
um homem pecador”. Disse Jesus a Simão: “não temas, de agora em diante serás 
pescador de homens” (Lucas 5:6,10). 

 
• Eu, quando o vi, caí a Seus pés como morto; Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: 

Não temas; Eu sou o primeiro e o último (Apocalipse 1:17).    
 

Em ocasiões especiais, em que há uma revelação especial de Deus para 
instruções específicas ou  chamado para determinada missão, Deus diz “não temas”.   

Qual o motivo do temor: a grandiosidade da tarefa?  Não!  Há temor diante da majestade 
de Deus, ante a visão de Sua glória, ou a presença de Jesus ressurreto, houve temor, pois, 
apesar de serem pessoas especiais, todos sentiram toda a realidade do que é ser pecador 
diante de Deus, e estremeceram... 
     
• Um dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que “Jesus Cristo é o Senhor, para 

a glória de Deus Pai” (Filipenses 2:10,11). Será um momento inusitado, inédito, em que 
haverá o reconhecimento absoluto da soberania de Jesus, e com esse fato Deus será 
glorificado! Desse acontecimento, NINGUÈM estará ausente!! 

• Hoje, podemos antecipá-lo e, voluntariamente, adorar Jesus como nosso Salvador e 
Senhor , mas não só de boca como previne  Mateus 7:21-23.  

• Que diante de tarefas especiais, mesmo sentindo toda nossa humanidade, e o peso de ser 
pecador, estejamos prostrados aos seus pés, sim... Mas cientes de que a obra será 
realizada, não por nós, meros vasos de barro, mas pelo Espírito do Senhor (Zacarias 4:6). 
E fazer a obra do Senhor requer nada menos do que viver “em santidade e justiça perante 
Ele, todos os dias de nossa vida”. Ler Lucas 1:74,75.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~ 

 

Dia	18    Agora,	pois,	minha	filha,	não	temas;	tudo	quanto	
disseste	te	farei,	pois	toda	a	cidade	do	meu	povo	sabe	que	
és	mulher	virtuosa	(Rute	3:11).  
 

• Rute foi uma gentia que entrou na genealogia de Jesus por ter escolhido Deus. “A 
porta de Deus está sempre aberta” (Sr Willy).    

• Em todas as épocas, era possível entrar em aliança com Deus, haja vista a 
considerável quantidade de prosélitos na época de Jesus. 

• “A vida dá muitas voltas” (ditado popular). Noemi, judia, volta para Israel, desamparada 
em sua viuvez: já seria difícil sobreviver só, quanto mais com duas viúvas novas e 
gentias, suas noras! Despede-as, para que arranjem marido entre os de seu próprio 
povo. Mas Rute se nega a deixar a sogra, por causa do Senhor: “aonde quer que tu 
fores irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo e o teu 
Deus é o meu Deus” (Rute 1:16).    

• Assim foi: não só acompanhou, mas fez tudo como a sogra lhe orientou.    
• Era costume judaico, deixar mendigos recolherem os respigos da sega, e “caiu-lhe em 

sorte uma parte do campo de Boaz” (Rute 2:3).   
• Parente do falecido marido de Noemi, Boaz era filho de Raabe, gentia que crera em 

Deus e fora poupada na conquista de Jericó (Josué 2:11; 6:23).        
• Em vilarejos, tudo se sabe: Rute vai catar respigos durante todo o tempo da sega e não 

se engraça com nenhum rapaz (viúva nova, já viu!).  
 



O texto de hoje, é dito no fim da sega: sob orientação da sogra, Rute vem pedir a Boaz 
que seja seu remidor, outro costume judaico. E ele a tranquiliza: “não temas, tudo quanto 
disseste farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa” (Rute  3:11).        

• Boaz é figura de Jesus, nosso remidor: não só pagou o preço do resgate (morrendo na 
cruz) como assume a responsabilidade de suscitar descendentes, para garantir a 
posse da terra (está todos os dias, como quem se dispõe a ir fazer discípulos: Mateus 
28:19) trazendo a indigna gentia, sem parte nenhuma na herança do povo de Israel, à 
posição de esposa, tendo o seu lugar e honra naquela sociedade (como Cristo nos faz 
ser parte do Seu corpo, parte da família de Deus, herdeiro das promessas, Noiva de 
Cristo).  

• Há os que percorrem um longo caminho até chegarem à salvação em Cristo. Muitos 
envolvimentos precisaram ser cortados. Chegar ao Evangelho é como chegar em terra 
estranha, completamente desamparado. Você que vive tal situação, sabe do que estou 
falando.   
 

 A você, Deus diz ”Não temas”. Em Jesus, há suprimento e Deus tem um plano de lhe 
dar uma família: seja humana, seja acolhida por parte de irmãos; é para você a orientação 
dada a Rute: “Sossega, até que se saiba como irá o caso, porque aquele homem (Boaz) não 
descansará até que conclua hoje este negócio” (Rute 3:18). Acertos precisam ser feitos, 
sossega até que tudo se resolva, Deus está cuidando de seu caso: confia nEle. Enquanto isso, 
ler Salmos 37:3-8 e Salmos 40:1-4. 

“Deus faz que o solitário viva em família”  (Salmos 68:6).  
    
• Você, mulher virtuosa que, apesar de estar sem marido, tem mantido comportamento 

honrado por causa do Senhor, apesar das dificuldades: “Sossega, até que...” veja a 
providência de Deus.    

•  Consolando antecipadamente Israel, que se sentiria desamparado por Deus como uma 
viúva, o Senhor diz: “não temas...o teu Criador é o teu marido; o Senhor dos Exércitos é o 
seu nome; e o Santo de Israel é o teu Redentor”. Ler o texto de Isaías 54:4-7. “Deleita-te no 
Senhor, Ele te concederá o que deseja o teu coração” (Salmos 37:4). 

  “Que faz com que a mulher estéril habite em família, e seja alegre mãe de filhos?!* Louvai ao 
Senhor” (Salmos 113:9). 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Dia	19			‘	Fica	comigo,	não	temas,	porque	quem	procurar	a	
minha	morte	também	procurará	a	tua,	pois	estarás	salvo	
comigo	(1Samuel	22:23).	
• “A Bíblia nos faz ficar espertos” (J. Tadeu). 
• É verdade: faz-nos conhecer o ser humano, que é sempre o mesmo. 
• Saul, havendo sido rejeitado por Deus por sua rebeldia, persegue a Davi, ungido futuro rei 

de Israel, “homem segundo o coração de Deus”.  
• Jônatas, filho da Saul e muito amigo de Davi, sabendo das intenções de seu pai de matar 

Davi, avisa-o para que fuja. Davi vai até onde estava o Tabernáculo, e pede ao sacerdote: 
pão e a espada de Golias, sem dar a entender o que se passava quanto à sua fuga. Mas 
estava lá um idumeu: descendente de Edom ou Esaú, cuja rixa com os descendentes de 
Isaque nunca teve fim.  
 

# Ler Obadias.   
                
   *Lição para nós: “mas (agora) como então, (quem é) da carne persegue o que é (...) segundo 
o Espírito” Ler todo o texto de Gálatas 4:29. 
 
• Ao perceber que Davi escapara, Saul fica furioso. Usa de argumentos para intimidar os 

seus soldados. Sabendo pelo idumeu que Davi fora ver o sacerdote, Saul manda chamar 
todos os sacerdotes, vindo a matá-los. Só um consegue salvar-se, e vai ter com Davi, que 
lhe diz o texto em destaque: “não temas” (em outras palavras: estamos no mesmo barco; 
vou proteger sua vida).  Que lição para nós! 

 
# Na obra do Senhor, há os que são, e os que parecem ser: o joio no meio do trigo (Mateus 
13:25-40). 
    



*Fique esperto, e peça discernimento ao Senhor. Quem não é movido pelo Espírito Santo 
persegue os que o são. E pode haver situações tais, em que venha ser necessário aos que são 
do Senhor se manterem “escondidos” sem ficar em destaque, até que o Senhor os honre e 
venha a lhes dar a posição devida. Pode levar um tempo.   
 
# Se pensar que Davi tivesse uns 15 anos quando foi ungido e assumiu o trono aos 30, 
descontando o tempo em que veio a matar Golias até despertar o ciúme de Saul, grosso modo, 
dá de 10 a 15 anos o tempo em que teve de viver fugido.  
• Os que ousarem prestar qualquer tipo de ajuda ou apoio a esses “perseguidos”, também 

serão perseguidos até ficarem anulados dentro da igreja (ou saírem para outra): é para 
estes o: “não temas” de hoje.    

 
“Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-Se forte para com aqueles cujo 
coração é perfeito para com Ele” (2 Crônicas 16:9a)   
# Ao que é do Senhor de todo o coração, que é íntegro (inteiro)  para com Deus. 
  
• O Valente de Jacó os fortalece: defende suas vidas, reputação e ministério, bem como seu 

ânimo para que não fiquem abatidos.  
“O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas 
mãos do Valente de Jacó – donde é o pastor e a pedra de Israel” (Gênesis 49:24). 
 
• Em tempos de oposição, leia os salmos, leia-os em voz alta, ore os salmos, pois há 

vezes em que nossas palavras, mesmo em oração, não servem, não são apropriadas.       
 
• Mais adiante, apesar de perseguido sem motivo, Davi poupa a vida de Saul por duas 

vezes, sendo aceitável que o matasse (1 Samuel 24  e 26). Mas Davi não quis estender “a 
mão contra o ungido do Senhor” mesmo que rebelde, e agindo injustamente (1 Samuel 
26:9-11). 

 
Para os perseguidos sem motivo justo, o exemplo de Davi: “Julgue o Senhor entre mim e 

ti, e vingue-me o Senhor de ti: porém a minha mão não será contra ti” (Samuel 24:12). 
# Nem a minha boca, nem o meu coração!  
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Dia	20   “E	disse-lhe:	Não	temas,	que	não	te	achará	a	mão	
de	 Saul,	 meu	 pai;	 porém	 tu	 reinarás	 sobre	 Israel,	 e	 eu	
serei	 contigo	 o	 segundo;	 o	 que	 também	 Saul,	 meu	 pai,	
bem	sabe”	(1-	1Samuel	23:17)	
 
E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de 
Jônatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à 
minha mesa (2 Samuel 9:7). 
 
1- Davi estava sob ameaça de morte por Saul, e fez com Jônatas um pacto de ajuda mútua (1 

Samuel 23:17, 18) (1).  
# Aos que sabem que Deus tem um plano especial para eles, e se vêem ameaçados, Deus diz 
“não temas”. Sempre haverá os fiéis que, percebendo a mão de Deus sobre vocês, não 
temerão em lhes dar proteção, mesmo que à distância.   
 
 “Em todo o tempo ama o amigo; e na angústia nasce o irmão” (Provérbios 17:17).   
 
2- Jônatas vem a morrer junto com seu pai, em batalha (1 Samuel 31:2,6).  
• Um dos filhos de Saul, Isbosete, feito rei pelo general de Saul, reina sobre Israel, agora 

dividido, pois Davi fora aclamado rei por Judá e reinou em Hebrom. Depois de sete anos e 
muitos desacertos, finalmente Davi reina sobre todo Israel (2 Samuel 5:3-5).   

• Com razão, o filho de Jônatas deveria estar com medo de que Davi quisesse se vingar de 
todo o sofrimento que seu avô lhe causara. Mas Davi se lembra do pacto feito, cuida do 
filho de Jônatas (2 Samuel 9:7) (2), e lhe diz: “não temas”. Restitui-lhe a herança, e, sem 
considerar a maldade do avô, honra-o, convidando-o à sua mesa por toda a vida.  



#  Muitos, até com certa razão, poderiam ter reservas quanto ao filho de Jônatas, herdeiro 
em potencial do trono de Israel, não fora a rebeldia de Saul, motivo pelo qual lhe fora 
retirado o reino (1 Samuel 15:26).  

    
# Aos que temem que seus direitos lhes sejam negado, mesmo que sem culpa por parte deles, 
Deus diz: ”não temas”.  
 
“Senhor, quem é como Tu? Pois livras o pobre daquele que é mais forte do que ele; o pobre e 
o necessitado daquele que os rouba” (Salmos 35:10).  
 

Ah! Convém lembrar que POBRE não é necessariamente um mendigo. POBRE, em 
termos espirituais, é quem depende inteiramente de Deus e sabe serem seus próprios recursos 
insuficientes para suprir todas as suas necessidades: não confia em suas riquezas.“Bem 
aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus” (1 Timóteo 6:17; Mateus 
5:3).  
 
• Quanto a você que deu sua palavra, convém lembrar que o cidadão do reino dos céus é o 

que “mesmo que jure com dano seu, não muda” (Salmos 15:4). 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Dia	21   “Elias	 lhe	disse:	Não	 temas;	 vai,	 faze	 conforme	a	
tua	palavra.	Porém	faze	disso	primeiro	para	mim	um	bolo	
pequeno,	e	trazei-mo	para	fora;	depois	farás	para	ti	e	para	
teu	filho”	(1	Reis	17:13). 
 
• Que situação! Dar todo o sustento que lhe preservará a vida, e à de seu filho, para um 

completo estranho, e ainda estrangeiro, porque ele se diz homem de Deus! Realmente, um 
dilema muito difícil. 

• Outros recusariam; e seria atitude naturalmente aceita. Mas o resultado teria sido a morte.      
• Deus, conhecedor dos corações, envia Elias àquela viúva.  Muito tempo depois, Jesus faz 

referência a ela: “muitas viúvas existiam em Israel (...) e a nenhuma delas foi enviado Elias, 
senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva” (Lucas 4:25,26).     

 
• Interessante como Deus nos coloca em situações inusitadas para trazer à tona o que está 

no coração. O EU é egoísta por natureza, ainda mais nessa questão de dar comida aos 
outros, especialmente quando se tem pouco. A Bíblia diz: “Sendo hospitaleiros uns para os 
outros, sem murmurações” (1 Pedro 4:9).  

 
   
“Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram 
anjos” (Hebreus 13:2).  
• Nessa época de tanta correria, mulheres trabalhando fora e dinheiro curto, o hábito de 

hospedar ficou difícil. No entanto, A Bíblia diz: “E qualquer que tiver dado só que seja um 
copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que 
de modo algum perderá o seu galardão” (Mateus 10:42). 

 
“Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome porque sois 
discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão” (Marcos 9:41). 
 
# Há um irmãozinho que, às vezes, aparece nas horas mais inesperadas. E tenho por hábito 
dar-lhe um lanche. O que tiver em casa. Na fase da vida em que estou, sem filhos em casa, 
marido diabético e evitando massas, às vezes acontece de não ter sequer um pão para fazer 
um sanduíche. E me vejo atrapalhada. Certa vez, começando a achar ruim e a murmurar, de 
repente comecei a rir sozinha: LEMBRADA DESSES VERSOS, pensei: - “Talvez esses 
lanches me darão mais galardões do que   todo o resto...” (estudos, pregações, discipulados, 
etc). E assim, meu coração foi mudado!   
  
• Deus é MARAVILHOSO: nivela todas as pessoas tratando quanto à atitude do coração, 

não quanto à quantidade, qualidade ou importância e âmbito de reconhecimento dos feitos 
de cada um.    



• Muito interessante o verso que fala dos que desviam o olhar de quem pensam que lhes 
pedirá alguma coisa. 

  
# É verdade, Deus atenta às mínimas atitudes, até a um simples revirar de olhos. 
 

Bem, aos que Deus está pedindo que sirva uma comida a alguém, por ser servo de 
Deus, mesmo que seja tudo o que resta para comer (de qualquer forma, vai acabar mesmo) 
“não temas”, pois Deus é Fiel, e sabe “livrar as suas almas da morte, e conservar vivos na 
fome” (Salmos 33:19).  Quem sabe se esse é justamente o meio que Deus está usando para 
lhe trazer o suprimento necessário, como foi com a viúva de Sarepta: “da panela a farinha se 
não acabou, e da botija o azeite não faltou: conforme à Palavra do Senhor (...) por Elias” (1 
Reis 17:16).  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 
 
 

Dia	22				“Então	o	anjo	do	Senhor	disse	a	Elias:	Desce	com	
este;	não	temas.	E	levantou-se,	e	desceu	com	ele	ao	rei”	(2	
Reis	1:15).		
 
• Elias é um personagem marcante, especial até para Deus, pois não passou pela morte, foi 

elevado aos céus (1 Reis 17 a  2 Reis 2:11).     
• Elias, junto com Moisés, falou com Jesus no monte da transfiguração (Mateus 17:3)   
• Deus início à era dos profetas (homens que traziam o recado de Deus) de modo marcante: 

pediu que Deus fechasse os céus, por causa do pecado de Acabe e Jezabel, reis de Israel, 
e não choveu por três anos e meio. Conhecia bem a Palavra: sua oração teve fundamento 
em Deuteronômio 28:23. Assim como a vivenciava: correu à frente do carro do rei, 1 Reis 
18:46 e 1 Samuel 8:11.        

Ameaçado de morte por Jezabel, foge para o monte Horebe, em profunda depressão; lá, 
é restaurado pelo Senhor, que lhe dá uma incumbência e um discípulo: Eliseu (1 Reis 19:3). 

 
*Aqui, uma lição: após feitos do Senhor maravilhosos, pode haver um tempo de abatimento por 
insignificância (Elias enfrentou o rei e 450 profetas de Baal, mas fugiu de uma mulher que o 
ameaça de morte). Convém respeitar nossos limites humanos: há tempo de trabalho intenso, 
há tempo para descansar. Quando se entra em roda viva de atividades, é melhor ir parando por 
si, do que ter de parar por enfermidade.  
 
# Aconteceu comigo algumas vezes, até que entendi ser modo do Senhor me chamar no canto, 
para ouvir Sua voz no silêncio (1 Reis 19:12,13). 
   
• Também, depois de uma revelação maravilhosa, de um tempo especial com o Senhor, 

VIGIA e prepare-se: descendo do monte da transfiguração, encontraram um possesso cujo 
demônio não conseguiam expulsar (Mateus 17:19).     

• Depois dessa apoteose, o ministério de Elias entra em fase discreta: aparece em 1 Reis 
21:17 e 2 Reis 1:6. No entanto, no final, novamente um manifestar estrondoso do poder de 
Deus: por duas vezes, os enviados de Acabe, um capitão com seus 50 homens são 
consumidos por fogo do céu.      

O terceiro humilha-se perante Elias e aí, o nosso texto de hoje: “Desce com este, não temas”.     
• Elias estava com medo: Jezabel ainda vivia e certamente o queria morto. Tal convite 

poderia ser uma cilada: essa demonstração de poder era proporcional ao seu medo, de 
modo que Deus enviou um anjo para lhe dizer o que fazer: “Desce com este, não temas.”  

• “Gato escaldado tem medo de água fria”, vale neste caso, e foi por isso que Deus mandou 
o anjo: para animar Elias a vencer o medo. 

  
# Pode acontecer: servos de Deus terem experiências marcantes com o Senhor, e derrotas 
terríveis ante o inimigo, que não brinca em serviço “com força me impeliste para me fazeres 
cair, mas o Senhor me ajudou” (Salmos 118:13). 
 
# Lembrem-se: ABATIDO diz-se do que foi tirado de combate.  Abatimento é uma forma de o 
inimigo nos tirar de combate, neutralizar o atuar de Deus através de Seus servos. 
 



• A você, que está no seu canto, e teme as ciladas do inimigo, apesar de ser servo cheio do 
Espírito Santo, Deus diz: “não temas”.  

 
• Na vida comum também, uma advertência às pessoas agressivas, que são assim por se 

sentirem ameaçadas: O tamanho do chinelo (para matar uma simples barata) revela o 
tamanho do seu medo. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Dia	23   “E	ele	disse:	Não	 temas;	porque	mais	 são	os	que	
estão	conosco	do	que	os	que	estão	com	eles”	(2	Reis	6:16).		
 
• “Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as 

potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da 
maldade, nos lugares celestiais” (Efésios 6:12). Parece que a maioria dos cristãos conhece 
esse versículo, mas desconhece a tremenda realidade sobre a qual somos advertidos.  

• Há uma luta feroz sendo travada, e alguns cristãos andam “brincando de igrejinha”, 
preocupados com a programação, completamente despreparados e desprevenidos. Por 
isso, tantos problemas, a começar pelo modo leviano com que a Ceia é encarada por 
alguns: “qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor, indignamente, será 
culpado do corpo e do sangue do Senhor. Porque o que come e bebe indignamente, come 
e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, 
há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem” (1 Coríntios 11:28-32). A 
Bíblia orienta: “examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma (...)”.    

• Qual o critério do “examinar-se”? A PALAVRA.  
• Por onde começar?  “Não entristeçais o Espírito Santo” (Efésios 4:30-32).  
  
# Esse texto impactou de tal forma minha vida que me é impossível deixar de citá-lo, sempre 
que cabível. A lista que se segue pode ser percorrida em segundos, de cabo a rabo umas 3 ou 
4 vezes, em instantes: Longe de vós toda amargura, cólera, ira, GRITARIA, quando os 
pensamentos não param de girar em nossa mente, por que nossos direitos foram violados, e 
necessidades básicas não foram atendidas.      
BLASFÊMIA: é achar que Deus não vê, não está nem aí (Salmos 10:13).   
MALÍCIA: são intenções maldosas, mesmo que “só de brincadeira”.  
Antes, “Sede bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, 
como Deus vos perdoou em Cristo” (Ef 4,32). 
 
# Quer dizer que também entristecemos o Espírito Santo quando somos: MALDOSOS. SABE 
AQUELAS PESSOAS AZÍAGAS, QUE ESTRAGAM O DIA E A ALEGRIA DE QUALQUER UM? 
Isso é não ser benigno. 
 
CRÍTICOS: é tão fácil julgar, condenar, acabar com a pessoa, e decidir não ter mais jeito, 
PRONTO! Quem é o próximo? Vamos atentar para o teor das conversas quando o pessoal se 
ajunta!     
RESSENTIDOS: há os que se acham tão... “tudo”, que qualquer coisinha, é motivo de 
ressentimento; são verdadeiros “não me toques”: - “Imagine, fazer isso COMIIIGO!? ”  (com os 
outros pode?).  
  
• Bem já é um bom começo confessar tudo o que em nós possa estar entristecendo o 

Espírito, pois, atuante em nós, Ele mesmo se encarregará de convencer do pecado, na 
medida certa (João 16:8-14).   

• Outra advertência é “não deis lugar ao diabo” (Efésios 4:27).  
• Em guerra, ninguém brinca com o inimigo: menosprezá-lo, ou ter a si mesmo em alta conta 

é insensatez. Quanto mais no âmbito espiritual!  
  
No link: “Cristãos em Geral”, ver artigo “Não deis lugar”. Vale conferir!  
 
• É preciso cuidado especial contra as obras da carne (Gálatas 5:19-21).  
• Não podendo nos tocar, o inimigo usa pessoas e circunstâncias para nos deixar 

“queimados” e agir de modo a entristecer o Espírito: esses é que são os “dardos 
inflamados do maligno” (Efésios 6:16).   

• É preciso fé no poder do sangue de Jesus que “nos purifica de todo o pecado”, e fé na 
Palavra que diz: “maior o que está em vós do que aquele que está no mundo” (1 João 4:4).   



• Talvez há quem esteja perguntando: - “O que tem” isso com o texto de hoje? “é que alguns 
citam esse texto inadvertidamente, como se não houvessem CONDIÇÕES para que assim 
seja. Eis algumas: 

“Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, faz com que até seus inimigos 
tenham paz com Ele” (Provérbios 16:7).  
 “Porque a Mim se apegou com amor, Eu o livrarei” (Salmos 91:14).  
 
# Este salmo tem promessas para quem “habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do 
Onipotente” descansa, diz “Ele é meu Deus” (não tem outros deuses no coração); meu refúgio 
(não confia em sua justiça própria, lembra as cidades de refúgio, onde o criminoso estava a 
salvo); minha fortaleza (não confia na sua própria força), pois nEle confiarei (Salmos 91:1,2). 
  
• Bem, tendo o cuidado de andar na luz, nos caminhos do Senhor, aí sim poderemos nos 

alegrar em momentos da luta, dos confrontos espirituais, ou dos embates do mundo contra 
nós, e não temer, pois realmente “mais são os que estão conosco do que os que estão 
com eles” (2 Reis 6:16).  
      

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Dia	 24    Ao	 rei	 Ezequias,	 Deus	 disse	 várias	 vezes:	 não	
temas.		
 
 1- “Não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me 
blasfemaram” (2 Rs 19:6). 
 
  2- “Acautela-te e aquieta-te; não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes 
dois pedaços de tições fumegantes; por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria, e do filho de 
Remalias” (Isaías 7:4).    
3- “Não temas à vista das palavras que ouviste com as quais os servos do rei da Assíria de 
mim blasfemaram” (Isaías 37:6).  
 
• Estas palavras foram ditas para animar o rei Ezequias que estava sendo afrontado por dois 

emissários do rei da Assíria, a potência mundial daquela época, como os Estados Unidos 
hoje.   

• Davi, nos seus salmos, deu demonstração prática de como lidar com sua alma em 
momentos de confronto com o inimigo, e como apresentar as situações ao Senhor.  É 
precioso manual, que precisa ser estudado em tempos de paz, para sabermos usá-lo 
quando a luta for para valer.   

• Na vida do cristão, há ocasiões em que luta é feia, as afrontas são terríveis, o perigo é real. 
 
# Não entendo com podem pregar Evangelho do tipo ”Venham, que todos os seus 
problemas serão resolvidos, você terá quantos bens materiais quiser, não ficará doente, e 
mandará o diabo embora.” Simples assim.  Na Bíblia, não há esse Evangelho, e está escrito: 
“se alguém anunciar outro Evangelho além do que já recebestes, seja anátema” (Gálatas 
1:8-9).       
 
• Havia a situação em si: o rei da Assíria estava para atacar Israel. E atacou mesmo, mas foi 

derrotado pelo Senhor.  
 

# Deus nos anima, batalha por nós, mas não nos livra da situação de combate: temos de lutar, 
confiando no Senhor.    
 
• E havia as PALAVRAS: “línguas como espadas afiadas”. Há palavras que ferem e matam 

pior do que armas de verdade.    
• “A morte e a vida estão no poder da língua” (Provérbios 18:21).    
• Conviver com pessoas de má língua é terrível, e é preciso todo o amparo do Senhor para 

não ser contaminado. “Do açoite das línguas estará abrigado” (Jó 5:21).  
 

1- Blasfemar: é dizer inverdades sobre o Senhor: o que é, ou faz. “Por que blasfema de Deus o 
ímpio, dizendo no eu coração que Tu não inquirirás?” (Salmos 10:13). É preciso tomar cuidado 
com os pensamentos em épocas de lutas, para não acolhermos pensamentos que denigram a 
pessoa de Deus. “Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo” (2 Coríntios 10:5). 
 



Acautela-te, aquieta-te, e não se desanime o teu coração (...). Em luta, tais atitudes 
constituem grandes perigos (entre outros):   

a)  Agir afoitamente, com precipitação. CALMA! A TUA AGITAÇÃO. TEU TEMOR, TEU... 
Seja o que for, não resolve nada, e ainda embota sua mente e ouvidos para ouvir a 
direção do Senhor. “Aquietai-vos e sabei que Eu sou Deus” (Salmos 46:10).      

 
b)  Falar o que vem à boca, sob a tensão do embate iminente, Jefté fez um voto insensato, 

que sua filha pagou com a vida!  (Juízes 11:30, 36).“O que for prudente manterá silêncio, 
pois os tempos são maus” 

 
c)  O desânimo tem sido grande aliado do inimigo, pois faz cessar toda a motivação para agir. 

Tira de combate, sem sequer ter saído para lutar. Em outras palavras: “joga a toalha antes 
da luta”. Prevenindo essas situações, Deus diz “não temas”.  

 
 

Veja o maravilhoso atuar de Deus, e como termina esta história, lendo Isaías 36 e 37. 
  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 

Dia	25   “Então	prosperarás,	se	tiveres	cuidado	de	fazer	os	
estatutos	 e	 os	 juízos,	 que	 o	 Senhor	 mandou	 a	 Moisés	
acerca	de	Israel.	Esforça-te,	e	tem	bom	ânimo;	não	temas,	
nem	tenhas	pavor”	(1	Crônicas	22:13).   
 “E disse Davi a Salomão seu filho: esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra; não temas, 
nem te apavores; porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo; não te deixará, nem te 
desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor” (1 Crônicas 28:20). 
 
• Salomão estava sendo instruído quanto ao modo de reinar, e animando a construir o 

Templo, o que tanto Davi queria fazer.   
1-  Para ser um líder próspero, cujas obras dão certo, cujo trabalho redunda em bem para 

todos, há que se observar certos requisitos: 
a) Tem cuidado de observar a Palavra: vive conforme o Gabarito da Palavra, não a seu 

bel prazer.  
b) Esforça-te. Há os adeptos da lei do mínimo, ou nenhum esforço! Se vê que vai dar 

muito trabalho, que requer planejamento, reuniões, pesquisas e verificar etapas 
cumpridas pelos outros, já desiste. Tem que ser tudo de uma sentada só, a olho; põe 
todo mundo para correr: “Faça o que eu mando, e pronto!”.  
 

# Há quem pense que liderar é só mandar os outros fazer. 
Há os que largam tudo na mão dos outros: “Que se virem, façam como quiserem...” desde que 
apareça feito   # Há os que pensam que liderar é delegar tudo, e ficar numa boa.    
    

c) Tem bom ânimo: é mais do que ser animado. É pessoa criteriosa, longânima, que não 
desanima com as adversidades e imprevistos, também sabe animar os outros: observa 
e ensina princípios espirituais que conduzem ao término da obra com eficácia.    

• A tal líder, Deus diz “não temas, nem tenhas pavor” porque haverá ocasiões realmente 
apavorantes, às quais o líder precisa estar prevenido e preparado para saber contorná-las, 
na dependência do Senhor.   

 
2-  Para edificar o Templo ou pastorear o rebanho do Senhor, não necessariamente os 

pastores, mas discipuladores, professores, líderes leigos, também precisam dessas 
palavras de orientação e ânimo: 

a)  Esforça-te. Nada de improvisar, dar uma lida na véspera. Nada de agir sem planejamento, 
sem equipe (lidar com pessoas dá trabalho, daí alguns preferirem fazer tudo sozinho).        

b) Tem bom animo. É ser longânimo, qualidade produzida pelo Espírito Santo nos que têm o 
cuidado de viver sem entristecê-lO. O que dá autoridade a quem discipula ou ensina é o 
respaldo de uma vida em comunhão com Deus, Para adorar/servir ao Senhor precisa 
“santidade e justiça perante Ele, todos os dias de nossa vida” (Lucas 1:74,75).    
c) Trabalha. Lidar com pessoas dá trabalho: é preciso disciplina para organizar sua própria 
vida, a fim de ter tempo e disponibilidade para quem precisar. É preciso disposição para estar 



sempre pronto a atender quem busca ensino ou ajuda. É preciso estar com a vida em dia com 
Deus: e dá trabalho, pois somos cada figura! Que só Deus para não desistir de nós, e ainda 
nos usar no Seu reino.    
    
• A você, obreiro, Deus diz “não temas, nem te apavores”, pois pessoas vivem cada 

drama, e há corações tão rebeldes, endurecidos, que nos trazem pavor pensar onde vão 
dar.  

• A você obreiro, que edifica a “casa do Senhor” há promessas:  
a) “O Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo; não te deixará, nem te desamparará, 

até que acabes toda a obra” (1 Crônicas 28:19).  
b) “Não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não 

desfalecermos” (Gálatas 6:9).  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 

Dia	26 Hoje	veremos	algumas	referências	esparsas,	mas	
que	 expressam	 situações	 vividas	 por	 todos	 nós.		
 
1- Quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece. Não temas 
(Salmos 49:16).   # Mesmo que ele esnobe você e se vanglorie, não se sinta humilhado, nem 
intimidado. São apenas coisas materiais. A Bíblia diz para juntarmos tesouro no céu! (Mateus 
6:19,20).  
    
2- O pavor repentino: a assolação dos ímpios quando vier. Não temas (Provérbios 3:25).  

 
# A Bíblia é realista: avisa que, de repente, podem vir situações imprevistas, e que homens 
ímpios podem causar muitos males. Não temas.  
 

• Jesus também preveniu: “No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, Eu venci o 
mundo” (João  16:33).   

   
3 - “Tu te aproximaste no dia em que te invoquei; disseste: Não temas (Lamentações 3:57).  
 
# Há um princípio espiritual que Deus acode ao que clama por Ele. “Pedi e dar-se-vos-á” 
(Mateus 7:7).       “Clama a MIM, responder-te-ei” (Jeremias 33:3). “Clamaram ao Senhor, na 
sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades” (Salmos 107:6, 13, 19). “Clamam ao 
Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias” (Salmos 107:28). 
 
# Quando angustiado e aflito, clame ao Senhor. Ele Se aproximará dizendo: “não temas”. 
 
4 - “Ó terra; regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas”. Não temas. (Joel 
2.21). 
• Em data indeterminada, uma terrível invasão de gafanhotos foi o meio de Deus trazer a 

Joel revelação sobre o tempo do fim.     
• O derramar do Espírito Santo está profetizado em Joel 2.28-32.  
• Coisas espantosas estão por acontecer, nunca vistas antes. 
• Jesus previne: quando estas coisas começarem a acontecer levantai as vossas cabeças... 

 
5-   A quem está vivendo coisas espantosas, na maior desolação, Deus diz: “não temas”, o 
Senhor faz grandes coisas. Levanta sua cabeça: “Haverá coisa alguma difícil para MIM?” 
(Jeremias 32:17). 
   
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 

Dia	27    “Pelo	que	assim	diz	o	Senhor	Jeová	dos	Exércitos:	
Não	 temas,	 povo	 meu,	 que	 habitas	 em	 Sião,	 a	 Assíria,	
quando	 te	 ferir	 com	 a	 vara,	 e	 contra	 ti	 levantar	 o	 seu	
bordão	à	maneira	dos	egípcios	(Isaías	10:24).	
 



• Deus tinha avisado e avisado o povo. Eles não deram ouvidos. O cativeiro seria certo. Na 
Sua misericórdia, Deus já consola de antemão.  

• Quantas vezes, tendo sido avisados, prevenidos, exortados, quase obrigados a obedecer 
ao Senhor, alguns se desviam e sofrem as conseqüências desse afastamento do Senhor. 
Outros fazem o que acham melhor, sem consultar ao Senhor, sem dar ouvidos aos mais 
experientes, e vêm a sofrer.      

• Prevenindo estas situações, há alguns textos interessantes: Provérbios 22.3 
   ‘o avisado vê  o mal e se esconde; o escarnecedor (ah! que exagero) passa adiante e sofre o 
dano’ 
   ‘se fores sábio, para ti serás; se escarnecedor, só tu o suportarás’  Provérbios 9.12 
   se quiserdes e Me ouvirdes, comereis o bem desta terra; se não, morrereis à espada’ Isaías 
1.19 
   Mas a escolha é de cada um.  
• O maravilhoso em Deus, é que Ele está sempre pronto a acudir quando o aflito se volta 

para ele, e clama.   Ler êxodo 22.23   Salmo 107.6, 13, 19, 28 
  

O filho pródigo ilustra com clareza os passos dessa volta e restauração pelo Pai. 
• A você que tem andado longe do lugar da bênção, que sofre se lembrando de seus 

caminhos com o Senhor e de seus desvios dEle, Deus diz “não temas” se você é filho, 
Deus nunca deixará de ser seu Pai, e se não é filho, sempre é tempo de se voltar para 
Deus, aceitar Jesus como Salvador e Senhor, dando os passos de volta do cativeiro. Há 
promessas maravilhosas do Senhor aos Seus que irão precisar de restauração, em Isaías, 
a partir do capítulo 49; leia-os e conheça algumas delas que serão copiadas amanhã. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Dia	28			
1-   “Tu, anunciador de boas-novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas 
novas a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente; levanta-a, não temas, e dize às cidades de 
Judá: Eis aqui está o vosso Deus” (Isaías 40:9).  
# Quando as pessoas sofrem, dá medo levar-lhes boas novas, pois o coração delas está tão 
doído, que é difícil acreditar nas promessas de Deus.  
 
2-  “Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou teu Deus; eu te 
esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça” (Isaías 41:10). 
# O caminho de volta é comprido demais, doloroso, precisamos de Senhor. Muitos há que 
levam a semente, chorando, dando tudo de si: aos cansados na jornada, esse texto é para 
você: “Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, e te digo: Não temas, que 
eu te ajudo” (Isaías 41:13). 
 
# Há tantas ocasiões em que as forças se esvaem. Graças a Deus por Sua ajuda eficaz. 
Porém, cristão não anda só: “um ao outro ajudou e disse esforça-te” (Isaías 41:6). Desvalidos, 
procurem juntar-se a outros, mesmo sem ânimo, VÁ ! Onde os filhos de Deus se ajuntam, há 
bênção: “Ali o Senhor ordena a bênção” (Salmos 133:1, 3). “Onde dois ou três estiverem 
reunidos em Meu nome, Eu estou no meio Deles” (Mateus 18:20). E onde Jesus está há 
suprimento para cada necessidade. 
 
3-  Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel; eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu 
redentor é o Santo de Israel (Isaías 41:14). 

 
• Há ocasiões em nos sentimos ínfimos. Tudo parece enorme, intransponível. “Os montes se 

derretem na presença do Senhor , na presença do Senhor  de toda a terra” (Salmos 97:5).  
• Outras vezes, são nossos pecados que nos amedrontam: Ele é o nosso Redentor. Creia 

nisso, é verdade!   
 
4-   “MAS agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: Não temas, 
porque eu te remi; chamei-te pelo teu nome, tu és meu” (Isaías 43:1). 
 
 # Oh, que preciosidade! Ele criou, formou no ventre da mãe! (Quem não preza a obra de Suas 
mãos? Mais ainda: também remiu de todo o pecado – a preço tão alto! Damos valor ao que 
pagamos caro). Você não é um anônimo para Deus, Ele conhece você pelo nome, pelo 
apelido. Você já foi comprado: quer pertencer ao Senhor? 



Não importa por onde você tem andado, se nunca ouviu de Jesus ou se está não sei onde: 
hoje Jesus quer entrar em sua vida! Acolha-o. “Eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir a 
minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa (...) (Apocalipse 3:20).  
 
 
4-  “Não temas, pois, porque estou contigo; trarei a tua semente desde o Oriente, e te ajuntarei 
desde o Ocidente” (Isaías 43:5).  

 
# Não importa quão longe você foi, no momento em que se voltar para o Senhor, aí Ele estará 
para trazer você de volta.   
• Nem temas por seus filhos, que se afastaram tanto. O Senhor é Suficiente para os ajuntar, 

de onde for. 
  

5-  “Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará: Não temas, 
ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi” (Isaías 44:2).   # Servos do Senhor, 
saibam que foram escolhidos “para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça” (João 
15:16) “não é o servo maior do que o seu senhor,  se a mim Me perseguiram, também 
perseguirão a vós” (João 15:20).   
 
  
6- “Não temas, porque não serás envergonhada; e não te envergonhes, porque não serás 
confundida; antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do 
opróbrio da tua viuvez” (Isaías 54:4).     # E você, mulher abandonada, viúva, filha de Deus, não 
vai ser confundida. Não fique pensando: -“Como eu vou fazer?” “Como vai ser?”. Confie na 
promessa do Senhor e anime seu coração.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Dia	 29  
 
 1- “Não temas diante deles; porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor” (Jeremias 1:8). 
“Tu, pois, cinge os teus lombos, e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar, não 
desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença.” (Jeremias 
1:17). 
 
2- “E tu, o filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras; ainda que sejam 
sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem 
te assustes com os seus rostos, porque são casa rebelde” (Ezequiel 2:6).  
• Temos dois profetas contemporâneos, recebendo o mesmo incentivo do Senhor: “não 

temas”.   
• Jeremias começou a profetizar bem jovem, no 13o ano do reinado de Josias, e profetizou 

todo o tempo conturbado dos últimos reis:  Jeoiaquim e Zedequias, perfazendo 40 anos, 
até Jerusalém ser incendiada pelos caldeus. Escreve o livro de Lamentações à vista das 
ruínas da cidade, e é levado ao Egito pelos remanescentes deixados na terra, após o 
assassinato de Gedalias, que fora designado governador deles. Não foi sem razão que 
Deus o anima com tais palavras: Jeremias teve uma vida muito sofrida: foi perseguido, 
preso, combatido, incompreendido. Mas ele nunca deixou de obedecer ao Senhor e dizer 
todas as palavras que Deus mandou dizer. O que deu forças a Jeremias?  

a) a presença do Senhor: “Sou contigo para te livrar” (Jeremias 1:8).  
b) o atuar de Deus em seu íntimo: “Eu farei com que não temas” (Jeremias 1:17).  
• Temor é reação natural de autopreservação, de sobrevivência. Impede que façamos coisas 

que nos prejudiquem: medo de doenças faz comer bem, tomar vacinas, ir ao médico. Medo 
de acidentes faz ter cuidado. 
 

Aqueles homens queriam acabar com Jeremias por não gostar do que Deus falava com 
eles. Era natural Jeremias temer ser morto, ou maltratado, preso, como o foi. Como para 
Moisés, a presença do Senhor fez toda a diferença: “irá a Minha presença contigo e Eu te darei 
descanso” (Êxodo 33:14). Como para Paulo, o Senhor atuou em graça, e o poder de Deus foi 
aperfeiçoado em Jeremias, na fraqueza (2 Coríntios 12:9).   
 

Ezequiel era sacerdote, não devia ser muito jovem, foi levado cativo na segunda leva, 
junto com o rei Joaquim (2 Reis 24:6-8 e14-15), uns oito anos depois de Daniel . Deve ter 
conhecido Jeremias.  Seu chamado se deu no quinto ano de seu cativeiro e durou até à 
completa destruição de Jerusalém, seis anos depois. Ficou mudo esse tempo todo, a não ser 



quando tinha algo a dizer da parte do Senhor. Morava na reserva dos cativos (Ezequiel 1:2; 
3:26,27).       
• Ezequiel, como Jeremias, foi usado muitas vezes por Deus como parábola viva. A Bíblia 

ainda estava sendo escrita e era necessário tal recurso para falar ao povo de modo mais 
contundente, a fim de que se lembrassem. 

 
# Deus é ótimo professor, e sabe que uma imagem vale mais do que mil palavras.  
   
• Era chamado de: “filho do homem” uma expressão de deferência especial, pois só Jesus 

foi chamado assim. Em Ezequiel 2:6, ele foi dito que: 
a) Ainda que sejam sarças e espinhos para contigo (...) plantas secas e espinhentas. Pessoas 
secas, difíceis, que só dão alfinetadas.  
b) “Habites com escorpiões”: pessoas venenosas, que causam dores terríveis.    
c) “Não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus rostos”: cujas palavras e caras 
feias eram de dar medo.  
 

Bem, servo do Senhor, se estiver em alguma dessas situações, a você Deus diz: “não 
temas”.  Conte com a presença do Senhor, há abundante graça, a promessa de não ser 
colocado em situação que não possa suportar. Conte ser fortalecido pelo poder do Espírito 
Santo, e saiba que é especial aos olhos de Deus (1 Coríntios 10:13; Salmos 103:14).  
“Amados (...) sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o 
vosso trabalho não é vão no Senhor” (1 Coríntios 15:58).  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 
 

Dia	30 Tais palavras foram ditas a Israel antes de irem para o cativeiro, quando parecia 

improvável que isso acontecesse, mesmo porque, apesar de todos os seus erros e 
desvios, eles *achavam que Deus estava com eles, e nada lhes aconteceria. Mas há um 
princípio básico:  Deus está conosco enquanto nós estamos com Ele. Israel se tornara 
apenas religioso, mas seu coração havia se apartado do Senhor.   
Israel  pensava que ser  povo de Deus  os tornava invictos e imunes à disciplina do Senhor, por 
isso se deram mal. Hoje, as promessas de Deus a Israel ainda são válidas.   Deus diz:  
 
1- Não temas, pois tu, servo meu, Jacó, nem te espantes, ó Israel; 

a) Te livrarei das terras de longe, te livrarei mesmo de longe, 
b) À tua descendência da terra do seu cativeiro;  
c) E a Jacó: 

• Tornará e descansará; 
• Ficará em sossego (sossegará);  
• E não haverá quem o atemorize (Jeremias 30:10; 46:27) 
 
2- Não temas, servo meu Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo (Jeremias 46:28): 

• Porei termo a todas as nações entre as quais te lancei;  
• Mas a ti não porei termo; 
• Mas castigar-te-ei com medida, e não te deixarei de todo impune.    

                                 
3- Não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos (Sofonias 3:16).  
 
• Na Sua misericórdia, Deus anima antecipadamente o povo que seria levado em cativeiro. 

Jamais pensariam que tal coisa pudesse acontecer, mas como deve ter sido bom lembrar-
se delas na hora da aflição.  

 
# Estudando latim, no ginásio, uma frase ficou em minha memória (a gente decorava tudo!): “Si 
vis pacem, para bellum” disse um general romano. “Se quer a paz, prepare a guerra.” 
Também é sábio princípio espiritual. Leia a Bíblia quando tudo estiver bem. Colecione 
promessas, princípios, deleite-se em conhecer o Senhor: o que Ele é, o que faz... O Espírito 
Santo lembra. Mas como se lembrar do que nunca se leu, nem ouviu?  (João 14:26).     
   
• “Não temas” em Deus há livramento, traz de volta a descendência, mesmo de longe: 

“acaso sou Deus de perto, e não de longe?” (Jeremias 23:23). Em Deus há descanso, 
sossego, paz = ausência de conflito. 

• “Torna-te para Mim, porque Eu te remi” (Isaías 44:22). Por alto preço!        



• “Não temas” porque Deus está com você, mas nem por isso deixará de disciplina-lo 
devidamente. “Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando 
por Ele fores repreendido. O Senhor corrige o que ama” (Hebreus 12:5,6). “Porque eu bem 
sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor; pensamentos de paz, e não de mal, 
para vos dar o fim que esperais” (Jeremias 29:11). 

• “Não temas”. São tantas as coisas que nos atemorizam: pecado, a justa disciplina do 
Senhor, ataques do inimigo, coisas da vida. Mas não deixe que o temor faça descair suas 
mãos:           “Quando eu temer, hei de confiar em Ti” (Salmos 56:3). “Tornai a levantar as 
mãos cansadas, e os joelhos trôpegos, fazei veredas direitas para os vossos pés” (Hebreus 
12:12-16).  

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~ 
 
 

Dia	31 “Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, em que aplicaste o teu coração a 
compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por 
causa das tuas palavras” (Daniel 10:12). 
    “Não temas, homem mui desejado, paz seja contigo; anima-te, sim, anima-te. E, falando ele 
comigo, esforcei-me, e disse: Fala, meu Senhor, porque me confortaste” (Daniel 10:19). 
 
• Daniel foi levado para a Babilônia na primeira leva de cativos, no terceiro ano do rei 

Joaquim (2 Reis 24:1; Daniel 1:1).       
• Junto com seus três amigos, teve atuação influente no reino Assírio e por duas vezes 

Nabucodonozor emitiu éditos reais proclamando por todo o reino a supremacia do Senhor 
(Daniel 3:29; 4:1-29).   

• No ano terceiro de Ciro, conforme Daniel 10.1 (significa 73 anos depois de ter sido levado 
cativo) Daniel deveria ter uns 90 anos (ou mais)!  

• Ficou abatido, em jejum por três semanas.Nessa ocasião, foram ditas as palavras do texto 
de hoje: ”não temas”.  

Deus lhe revelou os acontecimentos dos últimos dias, mas, antes, para o nosso ensino, 
revelou importantes princípios espirituais:  
1-  Aplicaste o teu coração a compreender. “Considera (...) o Senhor te dará entendimento” 
(2 Timóteo 2:7). Sabedoria e entendimento não acontecem por acaso, não vêm de graça: “é 
preciso considerar a Palavra, buscar, clamar e esperar Deus responder.” Bem aventurado o 
homem que me dá ouvidos, velando à minha porta cada dia, esperando às ombreiras da 
minha entrada”  
•  (Provérbios 8:34).  
 
2-   E (aplicaste meu coração) a humilhar-te perante o teu Deus. “Deus resiste aos 
soberbos, mas 
dá graça aos humildes” (Tiago 4:6). “Clama a mim (...) ensinar-te-ei coisas grandes e firmes 
que 
não sabes” (Jeremias 33:3). 
 
3-  Desde o primeiro dia são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas 
palavras. 
        • Irmãos, oração não é brincadeira! Orar é falar com Deus, o Ser Supremo do Universo! 
            Oração  move o reino espiritual. 
• Por que a resposta demorou a chegar a Daniel? (Daniel 10:12,13). 
   Ah! Eis importante princípio:  houve oposição nas regiões celestiais.  
 
*O outro texto, é dito a Daniel para fortalecê-lo por ter perdido as forças e ficado todo dolorido à 
vista 
da glória de Deus (Daniel 10:5-11).    # Alguns que viram o anjo do Senhor tiveram medo de 
morrer; outros ficaram como mortos:  traspassados, imobilizados. 
A glória de Deus é maravilhosa, tremenda! Algo espantoso, que assusta. Pela reação dessas 
pessoas especiais, podemos ter uma idéia do impacto que é ver a glória de Deus.  
 
*A palavra final da caminhada deste mês, pelas situações em que Deus diz “não temas” é para 
os 
que estão na mesma atitude de Daniel, buscando respostas, ou sob inexplicável tristeza, Dn 
10:2   



* Também, aos estarrecidos pelo  privilégio de um vislumbre da glória de Deus:  “não temas”. 
 
Concluindo: se você não se lembrar de nada do que foi dito neste mês, pelo menos ficou bem 
certo 
de que, nas mais diversas situações, Deus conhece seu coração, vê seu temor, e lhe diz: “não 
temas” mesmo porque, o caso de Jó serve de lição para nós: “Porque o que eu temia me veio, 
e o 
que receava me aconteceu” (Jó 3:25). 
Temor é reação natural no ser humano. Mas a Bíblia ensina a lidar com reações naturais 
acionando o 
sobrenatural de Deus: “Quando eu temer, hei de confiar em Ti” (Salmos 56:3).  
 
Mês que vem, estaremos conhecendo o que é MELHOR de acordo com o critério de Deus, 
expresso 
em Sua Palavra. Até lá, ou até amanhã! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
O motivo mais básico para não temer:  
 Não temas, porque eu te remi; chamei-te pelo teu nome, tu és meu (Isaías 43:1) 
 

1-  Algumas	referências	extra,	sobre	‘temer’		
 
a) Deus sabia que Israel não iria ser fiel ao Senhor  e já previne:  ‘ quanto a ti e aos teus servos 
   ‘ eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus” (Êxodo 9:30).  
 
b) “Não atentareis para pessoa alguma em juízo;  ouvireis assim o pequeno como o grande. 
 Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus; porém a causa que vos for difícil 
fareis vir a mim, e eu a ouvirei” (Deuteronômio 1:17).  
 
c) “o Senhor tinha feito um concerto com eles, e lhes ordenara, dizendo: Não temereis a outros 
deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis” (2 Reis 
17:35).  
    *  E os estatutos, as ordenanças, e a lei, e o mandamento, que vos escreveu, tereis cuidado 
de  
        -  observar todos os dias; e não temereis a outros deuses” (2 Reis 17:37).  
   * E “do concerto que fiz convosco vos não esquecereis; e não temereis a outros deuses”  
       (2  Reis 17:38).  
 

2-  Perguntas	de	Deus	são	para	nos		fazer	pensar:		
				-	Deus	chama	o	povo	à	razão	:  
“Não me temereis a mim? Diz o Senhor; não temereis diante de mim, que pus a areia por 
limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não traspassará? Ainda que se levantem as 
suas ondas, não prevalecerão; ainda que bramem, não a traspassarão” (Jeremias 5:22).  
    # Há um temor saudável que nos leva ser cautelosos a fim de evitar coisas prejudiciais a 
nós:  
Ex:  Tomo vacina para evitar doenças. Ponho agasalho para não ficar resfriado. Dirijo com 
cuidado para evitar acidentes.  Cuido de agir conforme o padrão da Palavra por respeito  a 
Deus  
  

3- Às	vezes,	as	pessoas	dizem	‘não	temas’		com	falsidade: “ 
Jael saiu ao encontro de Sísera, e disse-lhe: Retira-te, senhor meu, retira-te para mim; não 
temas. Retirou-se para a sua tenda; e ela 
cobriu-o com uma coberta” (Juízes 4:18) Logo a seguir, matou-o cravando-lhe uma estaca na 
testa  
 

    Ou	de	maneira	superficial:  “E o rei lhe disse: Não temas; porém que é  o 
que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo  deuses que sobem da terra”. (1 Samuel 28:13)  -x-  
Fim  
 


