
O Medo e a Páscoa 

Na constatação de nossas emoções, percebemos que somos atingidos e atingidas, o 
tempo todo pelo medo. E nos deparamos com a clássica pergunta: é normal ter medo? 
Temos dois tipos de resposta. A resposta que não é solidária diria: É normal se você não 
for crente, porque crente não tem medo! A resposta que é solidária diz: é normal, porque 
somos humanos, e se somos crentes, pode acontecer, mas, temos uma ferramenta que 
nos ajuda a canalizar, lutar e vencer o medo. E qual é? A FÉ! 

Você está com medo do tempo que estamos vivendo? Voce está com medo da reclusão? 
Da solidão? Do corona vírus? Se a resposta for positiva a uma dessas perguntas (porque 
somos crentes, humanos e solidários), eu diria: TUDO BEM VOCÊ TER MEDO! 

Quero ministrar sobre a sua vida que precisamos lutar para que este medo não nos 
paralise e se transforme em depressão. O medo tirou experiências sobrenaturais do 
discípulo Pedro (porque afundou ao tentar andar sobre as águas). O medo paralisou e 
ainda paralisa muitas pessoas e está adoecendo a cada um de nós. 

Eu digo: Não deixe o medo te paralisar! 

Você deve estar se perguntando: como posso lutar contra o medo? 

Seguem algumas dicas: 

1) Visite as Escrituras. Em João 20, 19-40 vemos que não é a primeira vez que a 
Igreja se trancou em casa por medo. E Jesus apareceu desejando paz. Ele já tinha 
ressuscitado e isso trouxe respostas aos que nEle criam; 

2) Perceba: a Páscoa é um ótimo tempo de esperança para lembrarmos que Ele está 
vivo e isso PRECISA alimentar nossa fé; 

3) Ore e diga: Deus me ajuda na minha falta de fé e me tira o medo! Simples! Ele 
ouve!  

4) Você não está só: use aplicativos como Skype, Whattsaap. Hangout, Zoom e 
faça vídeo chamadas. Isso ajuda a desbaratinar a solidão; 

5) Diminua seu tempo em telejornais e notícias. O Excesso de informações nos 
adoece; 

6) Ocupe sua mente com um projeto, estudos, filmes, exercícios. Pinte, cozinhe, 
leia, ore, dance. Isso libera energia motora e nos relaxa! (A Talita faz uma boa 
aula de alongamento. Ensina a gente?) 

7) Sinta Jesus e traga Jesus para dentro de sua casa! Ele pode superar todos os 
obstáculos do medo! 
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