
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
        

  NÃO TEMAS 
 

Encontramos na  Bíbilia, na tradução de João Ferreira de 
Almeida 62 passagens onde podemos perceber a expressão 
“Não temas”. Desde o diálogo de Deus com Abrão, o 
desafiando a sair de sua terra e de sua parentela para uma 
nova terra (Genesis 15:1), até a palavra de encorajamento 
para que permanecemos fiéis até a morte para recebermos 
a coroa da vida (Apocalipse 2:10),  Deus tem trabalhado 
com aqueles a quem ele escolhe com essas palavras - Não 
temas. 
Não sei se voce já parou para pensar porque Deus sempre 
deu essas palavras aos seus escolhidos? Penso que, como 
Ele nos formou, sabe exatamente o que vai no nosso 
coração e a vontade que temos de fugir de algumas 
situações. A teimosia é a atitude que vai nos desviar dos 
propósitos estabelecidos.  O grande problema da teimosia é 
a incapacidade de estar aberto a novas oportunidades. 
Dentre os persoanagens bíblicos,  a quem Deus usou os 
seus anjos para enviar essa mensagem – Não temas – 
podemos ler o relato de José e Maria. Quando o anjo 
apareceu a José, ele já tinha decidido fugir para não 
colocar Maria em uma situação de perigo. Era uma atitude 
que ele tomara com base no compromisso assumido dentro 
da legalidade da lei judaica, mas os planos de Deus eram 

outros e que estavam além do entendimento de José e ele 
precisou crer para que fosse o instrumento de Deus para 
trazer salvação ao seu povo. Maria, da mesma forma, 
quando soube da mesma noticia, ficou intrigada e 
questionando como poderia ser possível tal coisa 
acontecer, se ela tinha consciência que não tinha feito nada 
que contrariasse a sua conduta, mas precisou  tambem de 
crer para depois dizer: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-
se em mim, conforme a tua palavra” (Lucas 1:38) .  Por 
causa disso, o mundo hoje tem a verdadeira razão de 
celebrar o Natal – Jesus Cristo. Porque um homem e uma 
mulher resolveram crer e não fugir, eu e voce temos o 
maior presente que alguem poderia nos oferecer: a 
salvação. 
Não temas não é necessariamente uma advertência contra 
a desobediência, mas pode ser uma afirmação de 
encorajamento, se entendermos de onde está vindo. Não 
temas não é falta de opções mas é a direção dentro de um 
plano que  tem as melhores perspectivas. Não temas não é 
que nada vai acontecer de errado, mas quando acontecer, 
tem alguem com o braço estendido para nos tocar ,nos 
corrigir e nos colocar em um caminho melhor. Não temas 
não é andar espantado, mas é saber em quem tem crido e 
saber que Ele é poderoso para fazer abundamente mais do 
que pedimos ou pensamos. 
Por isso neste Natal não temas, nem te espantes –diz o 
Senhor – porque Eu sou contigo, eu te ajudo e te 
sustento com a dextra da minha justiça  (Isaias 
41:10). Esse é o melhor presente – a presença de Deus. 
Feliz Natal e que Deus nos abençoe. 

 
Pr. Aloísio Campanha 

 
 

 Querido visitante, agradecemos muito sua presença 
e desejamos que sempre que possível volte a nos 
visitar. 

 Nosso pedido é que durante o culto, todos 
mantenham o celular desligado. 
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