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Superando o medo de viver! 

“No amor não existe medo; antes, o perfeito amor lança fora o medo.” (1 João 4:18a ) 

• INTRODUÇÃO: 

“Um dos efeitos do medo é perturbar os sentidos e fazer com que as coisas não pareçam o que são.” 

(Miguel de Cervantes, ‘Dom Quixote’) 

• Nos Estados Unidos, 25% da população de forma alguma conseguirá terminar a vida sem ter 

experimentado a fobia. 

• O medo patológico (fobias e pânico) afeta cerca de 18% dos moradores de Brasília; 11% dos 

moradores de São Pulo e 9% dos que moram em Porto Alegre. 

• A fobia interfere diretamente na vida das pessoas e as prejudica se não for vencida. 

I. CONCEITUAÇÃO DE MEDO 

“ Medo é uma reação emocional, freqüentemente violenta, a uma ameaça real ou imaginaria. 

Acredita-se que o medo é, nos seres humanos, aprendido e não instintivo.” (Dr. Austin F. Grigg, da 

Universidade de Richmond – USA). 

“ Uma fobia é um medo irracional, obsessivo e intenso, focalizado numa coisa, idéia ou circunstância 

específica.” (Grolier Multimedia Encyclopedia). 

II. TIPOS DE MEDO 

1. Medo Normal ou Instintivo – Trata-se de um instinto de segurança que protege você de fazer 

qualquer coisa que coloque em risco sua vida. 

2. Fobia Específica – É o medo irracional de alguma coisa ou circunstancia em particular. Vejam 

algumas fobias bem interessantes: 

- Algofobia – Medo de sentir dor. 

- Alodoxafobia – Medo de confrontar opiniões 

- Anuptafobia – Medo de ficar solteiro 

- Caliginofobia –Medo de mulheres bonitas 

- Eclesiofobia – Medo de ir à igreja 

- Ergofobia – Medo de trabalhar 

- Falacrofobia – Medo de ficar careca 

- Gamofobia – Medo de se casar 

- Homilofobia – Medo de ouvir sermões 

- Obesofobia – Medo de engordar 

- Pantofobia – Medo de tudo 
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- Parascevedecatriofobia – Medo se sexta-feira 13 

- Peladofobia – Medo de homens calvos 

- Penterafobia – Medo de sogra 

- Hipopotamonstroequipedaliofobia – Medo de palavras longas 

3. Fobia Social – Refere-se ao medo de situações em público, como falar em público, andar de avião, 

freqüentar ambientes com muita gente etc. 

4. Pânico – Trata-se da fobia incontrolada e extrema, que pode fazer a pessoa surtar, 

de uma hora para outra, em qualquer lugar onde se sinta ameaçada. 

“Um ataque de pânico é uma das experiências mais devastadoras que um ser humano pode 

enfrentar. Ele ocorre sem aviso prévio, em situações das mais comezinhas – no trabalho, numa 

festa, no carro. A pessoa começa a tremer, é tomada pela tontura, a pressão arterial dispara, o 

coração bate descompassadamente. Os sintomas são parecidos com o do infarto, e, nesse instante, a 

morte iminente adquire os contornos de certeza.” (Revista VEJA, 21 de fevereiro de 2001, página 

107) 

III. Deus, a Bíblia e o Medo 

a) Deus não fez você para sentir medo – A primeira vez que o homem sentiu medo, foi depois do 

pecado – “Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e, porque estava nu, tive medo, e me escondi.” 

(Gênesis 3:10) 

b) Se Deus for o seu Senhor, você não precisa ter medo dos inimigos – “Ainda que um exército se 

acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração; e, se estourar contra mim a guerra, ainda 

assim terei confiança.” (Salmos 27:3) 

c) Se Deus for o seu Senhor, você não precisa temer a morte – “Ainda que eu ande pelo vale da 

sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo; o teu bordão e o teu cajado me 

consolam.” (Salmo 23:4) 

d) Se Deus for o seu Senhor, Ele te livrará de todos os seus medos – “Eu pedi a ajuda do Senhor, e 

ele me respondeu; ele me livrou de todos os meus medos.” (Salmo 34:4 – NTLH) 

e) Se Deus for o seu Senhor, Ele aperfeiçoará você em amor e você viverá sem medo – “No amor não 

existe medo; antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento; logo, aquele 

que teme não é aperfeiçoado no amor.” (I João 4:18) 

f) Se Deus for o seu Senhor, Ele te guiará, ajudará e será com você – “Não to mandei eu? Sê forte e 

corajoso; não temas, nem te espantes, porque o SENHOR, teu Deus, é contigo por onde quer que 

andares.” (Josué 1:9) 

• CONCLUSÃO: 

O QUE VOCÊ PRECISA FAZER PARA QUE DEUS SEJA O SENHOR DA SUA VIDA? 

1. Arrependa-se dos seus pecados. 

2. Creia em Jesus Cristo com seu Salvador e Senhor. 
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3. Deixe que a Palavra de Deus ilumine seus passos. 

“Entrega o teu caminho ao SENHOR; confia nele, e ele tudo fará.” (Salmo 37:5) 


