
 
 
 
 
 
SEMANA 14.06.2020 
 
Tema: Confiança x medo 
Filipenses 4:6-7 

QUEBRA-GELO  
Quem aqui já teve medo?  

Oração breve 
Ore pedindo a Deus que fale a cada coração neste 
encontro. 

 Edificação 
O que é medo? É uma sensação de perigo, pavor, 
receio, susto, causada por algo ou por alguma 
situação que nos deixa com um sentimento de 
incapacidade, de que não vamos conseguir vencer 
ou resolver. 
Temos vivido um tempo onde muitas vezes 
sentimos medo. Medo de ficarmos doentes ou 
medo de que alguém que amamos fique doente. 
De uma certa forma, o medo nos ajuda a nos 
comportarmos conforme as orientações não é 
verdade? Ficar em casa, usar máscara. 
O medo é um sentimento natural que gera aviso 
de perigo, para que tomemos cuidado com 
alguma situação ou alguma coisa. Mas também 
pode se tornar um grande problema em nossa 
vida quando se torna muito grande, constante e 
gera ansiedade e tristeza. 
 
Texto-base:  
Peça que cada junior abra a Bíblia em: 
Deut 31.6 / Josué 1.9 / Filipenses 6:4-7/ Mateus 
28:20 
 
O que vocês entenderam destes textos? 
Vamos falar do amigo? Quem tem um melhor 
amigo aqui? O amigo verdadeiro é fiel, é 
companheiro nas horas de alegrias, de tristezas, 
de doenças ou preocupações. Ele sabe quando o 
outro precisa de sua presença. Existem alguns 
momentos na nossa vida em que a presença do 
amigo de verdade nos conforta e ajuda. E um 
desses momentos é quando sentimos medo. E 
Jesus é este amigo! Ele prometeu que estaria 
conosco todos os dias de nossa vida. Leia de novo 
Mateus 28:20. Ele sabe que o medo traz 
tormento, angústia e aflição para a nossa alma, 
impedindo-nos viver a vida com alegria e prazer. 
O medo é uma sensação natural, que nos previne 
que algo pode estar errado. Todos nós passamos 
por momentos de medo em nossas vidas: da cair  

 
 
 
de ser assaltado, de perder alguém que nós 
amamos, de ser reprovado, de apanhar, etc. 
Mas Deus promete, em várias passagens, que 
estaria conosco e nos pede por coragem. Ele não 
diz que não passaríamos por dificuldades, mas 
que Ele estaria ao nosso lado nessas dificuldades.  
Então, sentir medo é natural, mas podemos 
confiar em Deus e dizer pra Ele sobre nosso medo 
em oração e pedir que Ele nos conforte e nos 
ajude a confiar que Ele tem cuidado de nós! A 
Bíblia não mente! Leia de novo Filipenses 4:6-7. 
Podemos pedir tudo a Deus. Ele nos ouve 
   

Compartilhamento 
1. Do que você tem mais medo hoje? 
2. O que faz quando sente medo? 
3. Como você pode vencer seu medo? Como você 

vai colocar em prática o que aprendemos hoje? 
 
Oração 
Peça que dois juniores orem pedindo a Deus que 
gerem em seus corações confiança em Deus 

 
Desafio da semana  

Toda a vez que sentir medo, faça uma oração, 
pedindo a Deus que cuide de você! 
 
 

Mensagem para 

Células  
de Juniores 


