20- O quê te dá medo?
09/06/2018
Quebra-gelo: Tem alguma coisa que você tem medo?
Textos: Romanos 8:37; Isaías 41:10; Sl. 56:03; 5; 57; 121; João 14:15-31a .
Introdução: Durante nossa vida passamos por momentos ruins que por não sabermos
como resolvê-los ficamos amargurados, tristes, e com medo: de não agradar ...,de não
saber fazer ..., de não ser aceito. ..., de não ser amado. Nos esquecendo que ... somos
mais que vencedores ...Rm.8:37. E que Deus sempre buscou um relacionamento com a
humanidade.
Desenvolvimento: Quando buscamos um relacionamento com Deus mostramos que
fomos transformados pela renovação de nossa mente para experimentarmos qual é a
boa, agradável perfeita vontade de Deus... Rm 12:2.
As pessoas que se deixam dominar pelo medo mostram que não confiam em Deus.
Estando em Cristo, com nosso coração aquecido somos como Davi seu feito é música
até pra criancinhas“... o gigante levantou pra enfrentar o povo de Deus e o medo se
espalhou nem um bravo apareceu, quando tudo estava perdido, então Deus enviou um
menino tão pequeno mais tão corajoso. Para o gigante falou assim: você vem contra
mim com espadas e eu vou lutar em nome do Senhor ‘cai, cai’ e o gigante caiu e opovo
fez a maior festa‘sai,sai’ e o medo saiu...” Davi e o Gigante – Turminha do Rei ... ”
Podemos sentir medo – não podemos permanecer no medo – porque somos mais que
vencedores, Vamos ver alguns medos e como com Cristo vencemos:
1-A morte pode causar medo. Mas eu quando tiver medo confiarei no Senhor
Sl.56:03.
Quem não sabe para onde vai tem medo, nós que somos cristãos e Cristo vive em nós,
lancemos nosso medo, pois disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em
Mim, ainda que morra viverá; e todo que vive em mim não morrerá eternamente. Crês
isso? Jo.11:25-26.
2-A solidão pode causar medo... Mas eu quando tiver medo confiarei no Senhor
Sl.56:03.
O Homem necessita de grupos pra sobreviver, grupo família: para aprender a Palavra de
Deus, a comer, a andar, a falar, a se portar; grupo de estudo na sala de aula somos um
grupo; grupo da igreja: Isca,discipulado, classes de EBD; grupo de amigos: esse grupo
precisamos de sabedoria pra escolher amigos que não nos tire do caminho de Deus esses
grupos são oportunidades levarmos nosso Senhor ao conhecimento desses amigos.
Disse Jesus: se me amas guardarás meus mandamentos Jo.14:15.
3-Buscar ajuda pode causar medo. Mas eu quando tiver medo confiarei no Senhor
Sl.56:03.

O medo de que os outros pensem da gente é satânico, pois como jovens crentes - somos
íntegros – devemos nos orgulhar. E dividir idéias, alcançar mais conhecimento,
perguntar para aprender não é vergonhoso, busque ajuda com quem poderá te ensinar,
com pais, professores, e amigos crentes, aqueles que fazem o contrário da vontade de
Deus pouco ou nada pode ajudar. Busque em quem pode te ajudar. O Salmo nos ensina
quem pode nos ajudar“...Elevo os meus olhos aos montes: de onde me virá o socorro?
O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra ...”Sl.121
Conclusão: Nossos medos são resultados de nossas ansiedades, vamos fazer como
Davi: cai,cai e o gigante caiu, sai, sai e o medo saiu. Busque sempre ajuda de Deus
busque um relacionamento sério com Ele que está a porta, quer entrar e ter horas com
você, comigo, com todos. Você só precisa pressa que lhe será dado, busque que
encontrará, bata e portas se abrirão. Mt. 7:7.

Seja corajoso como Samuel e Davi que foram chamados quando ainda pequenos Deus
nos vê grandes e fortes. E somos fortes porque ninguém nem nada nos separará do
amor de Cristo, e em tudo somos mais que vencedores, por meio dAquele que nos
amou. Rm. 8:35ª-37.
Você quer a semelhança de nosso Senhor e Salvador que nos chama para sermos
corajosos. Então vamos orar.
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