
Estudo 105 – Sem Arrependimentos 

Série “Medo” 

Quebra-gelo 

Você já deve ter se arrependido, em algum momento de sua vida, de ter sentido medo de 
algo. Provavelmente percebeu que aquele medo limitou a sua vida no futuro e até mesmo 
te impediu de realizar algum sonho.     

Você sabia que Algumas pessoas têm medo de ser feliz? Isso mesmo! Este medo é considerado um 

distúrbio chamado de Querofobia.  

Textos: Deuteronômio 31.7-8 e Lucas 1.30-33.  

O que a Bíblia diz a respeito disso? 

Não é raro encontrarmos pessoas que se arrependem profundamente por algo que não 

fizeram por medo. Pensar que poderia ter vivido ou estar vivendo uma vida muito melhor e 

realizada, mas que por conta do medo que sentiram ainda estão aprisionadas a uma vida 

medíocre, é uma sensação horrível que pode acompanhar uma pessoa por toda a sua vida 

e quem sabe até mesmo pela eternidade. Já sabemos que Deus tem muitos propósitos para 

a nossa vida, que Seu desejo é nos usar com ousadia em Sua Obra e nos tornar pessoas 

felizes e realizadas. Porém, no caminho, podemos nos deparar com o medo. Algumas 

pessoas não avançam mais em seu ministério e sua vida com Deus, por medo. 

Simplesmente param onde estão e deixam de viver a plenitude da vontade de Deus, da vida 

que Ele determinou para nós. Nos textos que lemos, temos dois grandes exemplos de 

pessoas que tiveram um grande chamado de Deus para realizar a Sua Obra: Maria e Josué. 

Maria foi escolhida por Deus para a grande missão de ser a mãe do Messias. Uma tarefa 

muito importante e até mesmo difícil. O anjo já logo se apressou em dizer a ela para que 

não tivesse medo, pois percebeu sua primeira reação. Josué foi escolhido por Deus para 

ser o sucessor de Moises da árdua tarefa de conduzir o povo de Israel na conclusão da sua 

caminhada rumo à Terra Prometida. Ele também foi orientado por Deus a não ter medo. A 

verdade é que algumas vezes, o medo até mesmo pode chegar quando nos deparamos 

com o grande desafio que Deus tem para a nossa vida. Não é errado sentir medo. Mas não 

podemos, de forma alguma, permitir que o medo nos vença e nos impeça de sermos 

obedientes e de viver tudo o que Deus tem para a nossa vida. Podemos aprender com 

essas duas pessoas a como, mesmo com medo, aceitar o que Deus tem para nós.   

 

I – Conheça melhor Aquele que te chama. Nosso medo e desconfiança somente terão 

fundamento se não conhecermos Aquele que nos chama. A partir do momento em que 

conhecemos mais profundamente a Deus e Sua vontade, vamos percebendo que nosso 

medo é, na verdade, infundado. A Bíblia nos fala que Deus tem pensamentos maravilhosos 

a nosso respeito, que Ele nos ama e quer nos abençoar, que Seu desejo é que sejamos 



felizes vivendo aquilo que desejamos viver. Conhecendo melhor a Deus, vamos perceber 

que Seu amor para com a nossa vida é tão grande a ponto de nos livrar da morte, de nos 

orientar passo a passo que devemos seguir para termos uma vida boa e feliz. Percebemos 

que todos os seus intentos para conosco sãos os melhores e que, na verdade, estaremos 

preservando a nossa vida se nós a perdermos doado-a a Ele. Quando conhecemos melhor 

Aquele que nos chama, podemos, mesmo com medo, nos atirar em Seus braços e aceitar 

o Seu chamado.      

II – Olhe firmemente em direção à recompensa. A partir do momento em que 

conhecemos Aquele que nos chamou, temos muito mais clareza a respeito da recompensa 

que existe guardada para os que aceitam a vida que Deus nos propõe. Talvez o seu 

ministério ou a sua célula ainda não estão acontecendo porque você tem sentido medo em 

seu coração. Tire os olhos dos desafios, não pense nas dificuldades. Olhe para a 

recompensa que há em tudo isso. Todos nós teremos lutas e dificuldades, aceitando ou não 

o propósito de Deus para a nossa vida. A grande diferença é que se escolhemos viver o 

propósito, mesmo sentindo medo, logo perceberemos que não há o que temer e no final, 

receberemos a recompensa. Veja quão grande recompensa receberam Josué e Maria. A 

satisfação do coração deles, com certeza não poderia ser paga. Há uma grande 

recompensa quando aceitamos os desafios que Deus nos propõe, quando dizemos sim ao 

Seu chamado.  

III – Não deixe o medo te impedir. Talvez você esteja esperando o seu coração se 

acalmar, o medo ir embora. E se isso nunca acontecer? Então você carregara o peso em 

seu coração de saber que poderia ter escolhido diferente. Com certeza, o medo em seu 

coração ira embora à medida que você caminhar com Deus rumo à vontade Dele. Você 

percebera que Ele está com você a todo o momento, trazendo sustento, livramento, 

conforto, consolo, provisão, etc. Lembre-se que o inimigo trará o medo a fim de nos impedir 

de viver a vontade de Deus. Rejeite, não aceite, lute, mas vá e diga sim ao que Jesus propõe 

para a sua vida.      

Desafio 

Liste quais os medos tem te feito resistir ao chamado de Deus para a sua vida.  

Ex: medo de falar em publico, medo da responsabilidade, medo de errar, medo de não 
saber fazer, etc. Apresente todos a Deus, declarando sua libertação e peça a Deus que te 
dê mais uma oportunidade de dizer SIM!   

Conclusão 

Não perca de viver tudo o que Deus tem para você por causa do medo. Não permita que 
seu arrependimento depois, seja o de não ter feito. Decida hoje dizer SIM, mesmo que ainda 
esteja com medo e você vera o quão preciosa será essa decisão. Você quer vencer esse 
medo hoje? Então coloque a mão em seu coração e vamos orar.  
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