A REALIDADE DO MEDO
Texto: Números 14:1-14
1 Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz.
2 Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade
lhes disse: "Quem dera tivéssemos morrido no Egito! Ou neste deserto!
3 Por que o Senhor está nos trazendo para esta terra? Só para nos deixar cair à
espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não
seria melhor voltar para o Egito? "
4 E disseram uns aos outros: "Escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito! "
5 Então Moisés e Arão prostraram-se, rosto em terra, diante de toda a assembleia dos
israelitas.
6 Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a
terra, rasgaram as suas vestes
7 e disseram a toda à comunidade dos israelitas: "A terra que percorremos em missão
de reconhecimento é excelente.
8 Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e
mel, e a dará a nós.
9 Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo da terra,
porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor
está conosco. Não tenham medo deles! "
10 Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu
a todos os israelitas na Tenda do Encontro.
11 E o Senhor disse a Moisés: "Até quando este povo me tratará com pouco caso? Até
quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles?
12 Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais
forte do que eles".
13 Moisés disse ao Senhor: "Então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste este
povo sair dentre eles,
14 e falarão disso aos habitantes desta terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás com
este povo e que te veem face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles, e
que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite.
Introdução:
• O medo é um sentimento que cada um de nós tem experimentado.
• Se você fizer uma busca na Internet para a palavra "medo", você vai encontrar muitas
fobias que os seres humanos enfrentam.
• De fato, uma pesquisa no Google com a palavra "medo" lista 496 fobias.
• Aqui estão apenas algumas:
o Ablutofobia: medo de tomar banho.
o Acluofobia: medo ou horror exagerado à escuridão.
o Aicmofobia: medo de agulhas de injeção ou objetos pontudos.
o Brontofobia: medo de trovões e relâmpagos.
o Cinofobia: medo de cães.
o Dendrofobia: medo de árvores.
o Escopofobia ou escoptofobia: medo de estar sendo olhado.
o Falacrofobia: medo de tornar-se careca.
o Gnosiofobia: medo do conhecimento.
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Malaxofobia: medo de amar (sarmassofobia).
Teofobia: medo de Deus ou de religião.
Tonitrofobia: medo de trovão.
Uiofobia: medo dos próprios filhos; medo da prole.
Xilofobia: medo de objetos de madeira ou de floresta.
Eclesiofobia: medo de igreja.

• O medo é algo que todo homem tem experimentado, mas é preciso lembrar que o
medo pode ser bom ou ruim.
• Toda semana antes de eu estar neste púlpito para pregar, sinto um pouco de medo.
• Todos nós conhecemos este sentimento. Poderíamos chamá-lo de ansiedade.
• O bom medo faz você ficar em alerta. Ela nos ajuda a não ser complacente.
• Esse medo pequeno que experimento antes de pregar serve para humilhar-me e
lembrar-me que minha pregação não é sobre mim. Ela é sobre Jesus Cristo, o
Senhor!
• O medo também pode ser uma coisa ruim. Ele pode nos paralisar. Pode consumir
nossas vidas.
• É o lado ruim do medo, que queremos olhar esta noite.
• Em Números 14 Moisés conduziu os israelitas da escravidão no Egito.
• Eles haviam chegado à Terra Prometida.
• Em Números 13, Moisés envia um pequeno grupo de homens para espiar a terra.
• Eles voltaram e deram o seu relatório a Moisés e a todo o povo. Falaram da beleza
da terra, mas também que a terra estava cheia de gigantes (Números 13:26-33).
• Josué e Calebe foram os únicos dos doze espiões que não deixou o medo oprimilos.
• Os israelitas não podiam ver como era possível para eles tomar a terra de um povo
tão forte. Isso nos leva a Números 14:1-4.
• Você pode achar interessante, mas as palavras "medo", "pavor" ou "fobia" não são
encontrados nestes versos.
• Mas podemos ver claramente que o problema das pessoas foi o "medo".
• Na verdade, a última parte do v.9 nos diz: "Não tenhais medo deles".
• Eu quero pregar nesta noite sobre; quatro perigos do medo.
Notemos primeiro que...
1. O MEDO NOS FAZ OLHAR PARA TRÁS AO INVÉS DE AVANÇAR (Núm 14:2-4)
• O povo estava tão assustado que queriam voltar ao Egito.
• Eles queriam voltar ao cativeiro, em vez de tomar posse da terra que Deus lhes havia
prometido.
• Eles haviam estado no cativeiro; como escravos no Egito durante 400 anos.
• Todos sabiam o que era a escravidão.
• Eles não eram guerreiros treinados. Em Êxodo 14:5-14 eles enfrentaram uma
situação parecida com esta.
• Faraó tinha acabado de deixá-los ir. Mas depois ele mudou de ideia e começou a
persegui-los.

• Quando o povo viu os egípcios que vinham após eles, disseram a Moisés para deixálos sozinhos e deixá-los retornar ao Egito.
• Mas Deus estava prestes a mostrar a eles o Seu grande poder.
• Deus disse a Moisés para levantar sua equipe e estender a sua mão. Moisés
obedeceu, e o Mar Vermelho se abriu e os israelitas atravessaram sobre a terra seca.
• Agora, em Números 14, as pessoas estão à beira da terra prometida.
• Eles estavam na borda das bênçãos que Deus os havia prometido.
• Mas então a sua fé começa a vacilar e começam a agir como fizeram quando
deixaram o Egito.
• Amigo, se você permitir que o medo te controle, ele o levará a recuar em vez de
avançar.
• Um foco errado. Em vez de olhar para frente às pessoas estão olhando para trás.
• Aqui as pessoas estavam face a face com seu futuro; eles estão prestes a ver Deus
dar-lhes a recompensa que tanto sonharam; e tudo o que eles pensam é no passado.
• Às vezes, nós permitimos que algo ruim que aconteceu no nosso passado nos
impeça de avançar para o nosso futuro.
• Pode ser um relacionamento ruim, uma dor profunda, ou uma perda dolorosa.
• Se nós continuarmos com o foco no nosso passado, nunca seremos capazes de
avançar em nossas vidas.
• Paulo nos dá alguns conselhos em Filipenses 3:13-14, onde ele nos diz que
devemos: “Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado; mas uma coisa
faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que
estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de
Deus em Cristo Jesus”.
• Os israelitas em Números 14 estavam olhando para a recompensa de Deus e não
podiam avançar por causa do medo.
2. O MEDO NOS FAZ VIVER COM BÊNÇÃOS LIMITADAS EM VEZ DE FÉ
• Nós nos esquecemos do poder de Deus.
• O povo tinha visto as pragas que Deus enviou ao Egito.
• Eles tinham visto Deus abrir o Mar Vermelho para que pudessem passar sobre terra
seca.
• Eles tinham sido guiados por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de
fogo durante a noite.
• O povo tinha visto Deus fazer algo incrível, coisas milagrosas.
• E agora por causa do medo, eles tinham se esquecido de tudo o que Deus tinha
feito.
• Eles estavam tão oprimidos pelo medo que só pensavam neles mesmo.
• O medo nos faz esquecer o poder de Deus. Nós nos concentramos em nossos
problemas ao invés de nos concentrar no poder de Deus.
• O salmista disse no Salmo 121:1-2 – “Elevo os meus olhos para os montes, de onde
me virá o socorro. O meu socorro vem Senhor, que fez o céu e a terra”.
• Temos a maior ajuda possível à nossa disposição! Por que, então ficamos com
medo?
• O salmista declarou, “O Senhor é minha luz e a minha salvação, de quem
terei medo? O Senhor é à força da minha vida, de quem terei medo? Quando os
malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim, para comerem

as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse o
meu coração não temeria; ainda que a guerra se levantasse contra mim,
nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei:, que possa morar na casa do
Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e
aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu
pavilhão; no oculto do seu tabernáculo me esconderá; pôr-me-a sobre uma
rocha”. (Salmos 27:1-5).
• O salmista percebeu, esta luz não pode ser extinta pelo homem.
3. O MEDO TRAS RUPTURAS NOS RELACIONAMENTOS (Núm. 14:5-9)
• As consequências do medo.
• Divisão: As pessoas estavam divididas, o verso 10 nos diz que eles inclusive
estavam considerando apedrejar Josué e Calebe por seguir o desejo de tentar tomar
a terra.
• O que causou essa divisão? MEDO.
• Josué e Calebe desejavam apoderar-se das promessas de Deus, mas as pessoas
estavam tão temerosas que não podiam acreditar que eles eram capazes de
assegurar a promessa de Deus.
• Desconfiança. Quando estamos com medo à tendência é ter desconfiança.
• Nós ficamos céticos das opiniões dos outros e duvidamos dos motivos dos outros.
• Deslealdade. O medo nos faz perder o respeito e a consideração pelos outros que
não compartilham de nosso medo.
• É hora de trocarmos o medo pela coragem.
• Nunca chegaremos a lugar nenhum com medo.

4. O MEDO NOS FAZ ESQUECER O PLANO DE DEUS PARA NÓS (Núm. 14:3)
• O medo cega.
• O povo permitiu o medo levá-los a esquecer o plano de Deus.
• Eles perguntam no verso 3 por que o Senhor lhes trouxe a este ponto apenas para
deixá-los cair à espada.
• Eles reconheceram que Deus os levou até ali.
• Mas o medo os levou a deixarem de lado a fé na promessa de Deus e substituí-lo
com a mentira de que eles não eram capazes de tomar a terra que Deus tinha
prometido.
• O medo amarra.
• O medo é uma das ferramentas favoritas do diabo.
• Ele usa o medo para nos impedir de seguir e fazer a vontade de Deus para nossas
vidas.
• 2 Timóteo 1:7 diz-nos “Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder,
de amor, e de moderação”.
• Deixe-me perguntar, “Você se sente como se tem o espírito de poder ou espírito de
medo?”
• Não podemos deixar que a mentira do medo impeça estes planos! Os planos de
Deus nos levarão a lugares que nunca poderíamos ter imaginado. Mas o medo é o
nosso maior obstáculo.

CONCLUSÃO:
• Recentemente, assisti uma notícia sobre dois bombeiros que perderam suas vidas
em um incêndio. A história foi trágica. Aqueles homens foram mortos ao fazer o que
eles foram treinados para fazer. Eles são treinados para entrar em um prédio que
está pegando fogo. Eu não sei você, mas eu sou treinado para fugir de um prédio
que está pegando fogo. Os bombeiros consideram como sua missão de correr para
um prédio em chamas para certificar que todos estão fora de perigo. E eles não têm
medo. Por quê? Porque suas mentes estão fixas em sua missão. Se eles estivessem
pensando apenas em si mesmos nunca iriam para aqueles edifícios. Eles têm que
se concentrar em seu propósito.
• Precisamos aprender a fazer o mesmo.
• O medo impede nosso propósito.
• Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós.
• Não devemos deixar que o medo esteja entre nós e os propósitos de Deus.
• Devemos manter os olhos sobre a nossa missão.
• Devemos manter nossos olhos em Deus!
• Com o poder de Deus, não há realmente nada a temer!

