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o medo Que destrói a fé

Quais são os seus medos?

Quando passa por uma cir-
cunstância assustadora tende a 
vivê-la com medo ou com fé?

Que razões tem para confiar no 
Senhor?

O que pode fazer para viver 
com fé quando for confrontado 
com o medo?

Pedro era pescador quando Jesus o chamou para ser “Pesca-
dor de Homens”. Durante três anos privou com o Senhor. Viu 
milagres maravilhosos: doentes que foram curados, multidões 
alimentadas com poucos pães e peixes, viu o Senhor Jesus a 
exercer autoridade sobre as forças da natureza e a chamar à 
vida pessoas já mortas.
Pedro foi um dos três discípulos mais chegados de Jesus, e na-
turalmente tinha amor e amizade pelo Senhor. Na noite em que 
Jesus foi preso, enquanto estava no cenáculo a celebrar a Pás-
coa, disse a Jesus que o amava e que estava disposto a dar a sua 
vida por ele, se assim fosse necessário. Jesus, para seu espanto, 
disse-lhe: “pois fica sabendo que ainda esta noite, antes de o 
galo cantar, já tu me terás negado três vezes.” (Mt. 26:34)

Pr. Rui Sabino

Poucas horas depois, junto à casa do sumo sacerdote Caifás, Pedro negava jesus com juras e palavrões, 
querendo dissociar-se a todo o custo do Mestre a quem dizia amar.
Terá perdido o amor pelo Senhor naquelas poucas horas? Claro que não, a razão de o ter negado estava 
no medo que sentia. Medo de ser preso, torturado, morto, ou até mesmo de represálias à sua família.
Por momentos, Pedro não acreditou que Jesus estava no controlo da situação. Sentiu-se perdido e pen-
sou que Jesus não podia fazer nada. Pedro focou-se nas circunstâncias e esqueceu-se do poder omnipo-
tente do Senhor, a quem vira fazer milagres tremendos.
Ter medo de certas circunstâncias é uma característica humana, inevitável, porém, deixar que o medo se 
torne o senhor da nossa vida é um pecado. Quando as circunstâncias nos fazem desconfiar do cuidado, do 
amor e do poder de Deus, deixamos que o medo tome conta de nós. Como cristãos, somos exortados a en-
tregar a nossa vida ao Senhor, a confiarmos nele e a vivermos com fé, quando a vida nos corre bem ou mal.
A fé não nos impede de passar por situações difíceis e de chorarmos. Porém, a fé leva-nos a confiar em 
Jesus seja qual for a circunstância que estamos a viver. A fé afirma que o Senhor está no controlo da vida 
e que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A fé dá-nos ânimo, coragem, 
consolo e ajuda-nos a vencer o medo.
Depois do reencontro com o Senhor Jesus, Pedro foi um homem de fé. Sabemos, pela tradição, que Pedro 
deu a sua vida pelo Senhor e que não mais vacilou na sua fé.
Todos nós iremos passar por situações assustadoras, que dão medo. A grande questão é se vamos viver 
esses momentos com desespero ou com fé!
O medo destrói a fé, mas a fé vence o medo!
Que possamos buscar o Senhor e depender do Seu amor e poder nas horas difíceis, para que possamos 
atravessá-las com fé!



temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela protecção do Senhor à nossa Igreja. 
Pelos Cultos e reuniões online, que fazem chegar a Palavra a muitos. 
Pela possibilidade de termos tido a nossa Assembleia online. 
Pela nossa Igreja, pastores, membros, pelos que nos seguem online.

Campanha Famílias Oram por Famílias. 

Tempo Covid: 
   - Cura para o nosso país 
   - Sabedoria para as autoridades 
   - Profissionais de saúde  
   - Doentes 
   - Vacinação. 
Pelos nossos pastores e liderança. 
EVM, CBP, novo semestre do Seminário. 
Pelos mais fracos, idosos, doentes.

agenda e notícias

Sala de Oração “Mulheres que Oram”
Terças e Quintas - 21h às 22h
Através do Google Meet
https://meet.google.com/xuq-tkiv-vpn

Reunião de Oração - Homens
Através do Zoom  | Terças - 21h30
https://us02web.zoom.us/j/81235225960?pw-
d=U25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09

ID da reunião: 812 3522 5960
Senha de acesso: 491740

Para efeito de entrega de dízimos e outras ofertas
IBAN PT50.0033.0000.00060445260.05

Reunião de Oração
Através do Zoom  | Sexta-feira - 20h
https://us02web.zoom.us/j/135539059?pwd=dH-
VYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09

ID da reunião: 135 539 059
Senha de acesso: 729748

Encontro de Mulheres
No dia 27 de Fevereiro pelas 16h acontecerá, 
via Zoom, o Encontro de Mulheres sob tema 
“Nutrindo a Esperança”.
Não perca!
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