
 

NÃO TEMAS 

 

 

Alguém já disse que há na Bíblia 365 “não temas”, um 

para cada dia do ano. Seria o caso de nos sentirmos extremamente 

protegidos, pelo Senhor, com tal cuidado dispensado a nós. Contudo, 

curioso e investigando a Palavra, percebi que só há cerca de oitenta e 

poucos “não temas”, nem todos com uma mensagem voltada diretamente 

ao leitor, mas para algum personagem Bíblico. Pode ser, e isso eu não tive 

a oportunidade de verificar, que o substantivo “temor” e o verbo “temer”, 

em suas diversas acepções, realmente apareçam 365 vezes na Bíblia, mas, 

como disse, não posso afirmar. 

 

Apesar disso, o tema vem a calhar, pois quem de nós não 

teme algo ou sofre com algum temor ou opressão? Não se trata, nesse caso, 

de ter temor a Deus (que é reverência, respeito e adoração pelo Senhor), 

mas de ter medo mesmo. Não qualquer medo, medo real de uma situação 

concreta, mas receio de uma possibilidade abstrata, criação de nossas 

mentes, pura imaginação. Receio de um acontecimento iminente, mas 

intangível, uma ameaça invisível, conjecturas criativas, provenientes de 

nossa pouca fé e falta de confiança. Alguma coisa do tipo “e se...”. 

 

Convenhamos que mesmo o mais otimista de nós, volta e 

meia se acha com tais pensamentos em sua cabeça. Bom, não deveria ser 

assim, mas é normal (acho eu). Porém, certo é que o Senhor está no 

comando de nossas vidas e quer que vivamos um dia de cada vez, sem 

preocupações em demasia, além daquilo que nos diz respeito dentro de 

uma normalidade cotidiana. Diz Ele: “Não vos inquieteis, pois, pelo dia de 

amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o 

seu mal” (Mt. 6: 34). E diante disso, ainda que não encontremos 365 vezes 

“não temas” escritos na Palavra de Deus, não há motivos para desespero 

nisso, pois basta que Deus tenha nos dito uma única vez tais palavras: que 

já é mais do que suficiente. 

 

Assim, diz o Senhor nosso Deus: “Não temas, porque eu 

sou contigo; não te assombres, porque eu sou o teu Deus; eu te fortaleço, e 



 

te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça” (Is. 41: 10). Só esta 

promessa compensaria a falta das outras supostas 364, não é mesmo? Além 

disso, não esqueçamos que tudo na vida tem tempo certo para acontecer. 

Não podemos plantar uma semente de árvore frutífera hoje e querer colher 

seus frutos no dia seguinte. Tudo demanda tempo, fadiga, espera, 

paciência, perseverança. E aquilo que deve ser de um jeito, pelas regras de 

nossa existência, assim será (não adianta reclamar: deve ser suportado). 

“Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito 

debaixo do céu” (Ec. 3: 1). (vide capítulo 3 inteiro). 

 

A insegurança trazida por “pavores repentinos”, temores, 

medos, ou, ainda, seja lá o que nos incomodar, venham de quem vierem, 

deve ser substituída pela confiança, a mais plena possível, em Deus. 

“Bendito é o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor” 

(Jr. 17: 7). Basta, pois, confiar em Deus, entregar ao Seu cuidado nossos 

temores, e nos esquecermos deles. A nossa vida perde plenitude e 

qualidade quando estamos sujeitos a esses entraves, mas Deus estende 

Suas mãos para nós e diz que não precisa e não deve ser assim. Fazendo 

isso seremos benditos e abençoados. 

 

Todas as vezes que oramos ao Senhor e expomos a Ele 

nosso âmago e nossas petições, lá está Ele, infalível, a nos ouvir. Mas, 

houve um dia, especial, em que entregamos nossas vidas a Deus, por 

intermédio de Jesus Cristo. Como sempre, Deus estava lá, tão logo, no 

mesmo instante em que foi chamado. “Tu te aproximaste (Senhor) no dia 

em que te invoquei; disseste: Não temas” (Lm. 3: 57). Com tudo e por tudo 

isso, nos será impossível sentir mais segurança, tranquilidade e confiança, 

de que nossas vidas estão mais que resguardadas, Naquele que nos ama 

sem medida. “Senhor dos Exércitos, bem-aventurado o homem que em ti 

põe a sua confiança” (Sl. 84: 12). E para você repetir incessantemente em 

seu íntimo: “O Senhor está comigo; não temerei o que me pode fazer o 

homem” (Sl. 118: 6). Ele nos guardará.  
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