
 

Informar das Atividades Semanais – TODAS AS ATIVIDADES PRESENCIAIS DA IGREJA ESTÃO 
SUSPENSAS, NO ENTANTO PODEM ASSISTIR OS CULTOS NO CANAL DO YOUTUBE:  SEXTA: Culto 
de Libertação às 20h | SÁBADO: Culto m.HOLY – Juventude às 19h | DOMINGO: Culto de 
Celebração às 10h e às 18h30.  

ROTEIRO – Base 22/03/2020 
 

O medo e o Espírito Santo 

#João 20:19-23# 
 

 

INTRODUÇÃO: 

• Após a morte de Jesus, os discípulos estavam escondidos com as portas fechadas. 

• Eles não conseguiam entender o que tinha acontecido. O seu mestre tinha sido 

executado e as autoridades judaicas possívelmente iriam atrás deles também. 

• O medo tinha tomado conta deles. 

• O que é medo? 

• O que o medo pode produzir na minha vida? 

 

I. O MEDO PARALIZA, BLOQUEIA OS SENTIDOS E A MENTE (Mateus 14:25-32). 

• Pedro viu Jesus caminhando por cima das águas e pediu para ir ter com Ele (vs. 28-29). 

• No entanto, de repente ele sentiu um vento forte e teve medo. O medo fez o Pedro 

começar a afundar (v. 30) 

• A medida que o medo aumenta a fé diminui. 

• Como posso permancer firme e sem medo diante das circunstancias? 

• Olhando para Jesús, nosso Senhor e Salvador. 

• No momento em que os discípulos olharam para Jesus, vendo as mãos e o lado, se 

alegraram (João 20:20). 

 

II. JESUS NOS DÁ AS ARMA CONTRA O MEDO 

• Por duas vezes Jesus fala para os seus discípulos: “Paz seja convosco” (João 20:19 e 20:21). 

• A Paz de Deus é quem guarda os nossos corações e pensamentos em Cristo (Filipenses 

4:7). 



 

 

                                                                             

                                                                                        

                                                                            

• Jesus nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos 

(Mateus 28:20). 

• Ele cumpre esta promessa através do Espírito Santo (João 14:16). 

• Como posso experimentar essa realidade na minha vida?  

• Renovando a nosso entendimento (Romanos 12:2). Acreditando nas palavras de Jesus! 

• A renovação do nosso entendimento nos leva a experimentar a boa, agradável e 

perfeita vontade de Deus, e isso produz fé.  

• Uma mente renovada sabe que: 

✓ O Senhor é o meu pastor e nada me faltará (Salmos 23:1). 

✓ O Senhor está comigo e não devo temer (Salmo 118:6; Isaías 41:10). 

✓ Que se Deus é por nós, quem será contra nós? (Romanos 8:31) 

• Uma mente renovada conhece o AMOR de Deus! 

 

III. O AMOR DE DEUS LANÇA FORA TODO MEDO (1 João 4:18) 

• Precisamos ser concientes do amor de Deus.  

• O medo quer anular o amor de Deus nas nossas vidas, mas o verdadeiro amor lança fora 

todo o medo. 

• Jesus mostra para os discípulos que Ele venceu e assopra o seu Espírito para lançar fora 

toda dúvida e todo medo (João 20:22).   

• Esse mesmo Espírito habita em nós, é o Espírito Santo! 

• Ele trabalha nas nossas vidas para que o amor de Deus seja aperfeiçoado em nós a cada 

dia.  

 

CONCLUSÃO: 

Não viva no medo, viva no Espírito!  

 

Pr. João Brito 


