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Prefácio
Esse é mais um projeto ousado da Associação
Católica Fonte de Água Viva, estamos
disponibilizando esse livro em formato digital (Ebook – PDF) de forma gratuita.
A nossa intenção é atingir a maior quantidade de
pessoas possível. Este livro estará disponível em
todos os nossos sites e Blogs, e aqueles sites que
desejarem disponibilizar o nosso link podem se
sentir a vontade.
Também contamos com a colaboração daqueles
que quiserem divulgar nosso livro através de e-mail
e através das redes sociais.
Nossa meta é atingir o número mínimo de 1 Milhão
de cópias deste livro. Parece muito? Se você que
está lendo agora enviar este livro para 10 pessoas, e
estas fizerem o mesmo, o livro vai se multiplicar de
forma gigantesca. Deixo claro que não se trata de
uma corrente, e nem pode ser assim, nada de enviar
e “ameaçar” dizendo que se a pessoa não repassar
será castigada ou acontecerá algo de terrível com
ela.
Como é fácil fazer cópias e distribuí-lo pela
Internet nós não teremos idéia real do número de
exemplares que estarão circulando por aí, teremos
controle somente do número de Download que
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forem feitos em nossas páginas, mas acredito que
este número será muito, mas muito, maior mesmo.
Tenha a certeza que cada vez que você enviar um
exemplar deste livro para alguém você estará
Evangelizando.
Um bom apostolado, uma boa Evangelização para
você.
O Autor.

6

Introdução
São muitas as pessoas que hoje se encontram tristes
e infelizes. E é para essas pessoas que escrevo este
livro.
A felicidade é como uma estrada. Imagine uma
pessoa que perdeu ou nunca teve felicidade, esta
pode ser comparada a aquele que anda perdido na
floresta, ele sabe que existe uma estrada, um
caminho, mas não sabe ou perdeu o rumo de como
lá chegar.
As estradas não são a mesma para todos, pois se
fossem, faria um mapa e daria para cada pessoa
infeliz, daria um para você que lê este livro agora.
No entanto, vale lembrar que Deus nos criou para a
felicidade e não para a infelicidade, você foi criado
para ser feliz.
Aqui não trarei um mapa completo para a sua
felicidade, mas algumas placas que vão lhe ajudar a
se orientar e encontrar o seu caminho.
Que Deus lhe abençoe infinitamente

O Autor
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Não Tenhais Medo
“Não tenhais medo dos homens, pois nada há de
encoberto que não seja revelado, e nada de
escondido que não seja conhecido”
(Mateus 10,26)

Você tem algum medo? Qual?
É certo que todo mundo já passou na vida por
algum momento de medo.
Há medos que duram um momento, outros que
duram uma vida inteira. Pessoas que tem medo do
escuro, de altura, de animais, de fantasma, de
ladrões, da morte e tantos outros. Existe o medo
mórbido, que chamamos de fobia.
A Bíblia fala de várias situações de medo:
Quando os discípulos enfrentaram uma tempestade
em alto mar, e Jesus dormia, eles tiveram medo,
acordaram Jesus dizendo: “Senhor, salvá-nos, nós
perecemos!” E Jesus perguntou: “Por que este
medo, gente de pouca fé?”. Então Ele, acalmou os
ventos e o mar (Mateus 8,23-27).
Também Pedro, quando andou sobre as águas ao
encontro de Jesus teve medo e começou a afundar,
e gritou para Jesus: “Senhor, Salva-me!” Jesus ao
salva-lo, lhe perguntou: “Homem de pouca fé, por
que duvidastes?” (Mateus 14, 22,36). Bem
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sabemos que Pedro não era um verdadeiro exemplo
de coragem, por medo, negou a Jesus por três
vezes. Mas esta situação se transformou, o seu
medo foi vencido com a vinda do Espírito Santo
em Pentecoste (Atos 2).
Também nós, quantas coisas boas deixamos de
viver por medo?
“Alguns estudiosos das Sagradas Escrituras
afirmam que a frase “Não Tenhais medo” é
encontrada na Bíblia 366 vezes, aparecem com
formas diferentes, mas com o mesmo sentido: “Não
tenham medo”; Não tenhais medo”; “Tende
coragem”; etc. Agora pergunto: Quantos dias tem
um ano? Tem 365 dia. Podemos dizer que a Bíblia
traz um “não tenhais medo” para cada dia do ano, e
um a mais para os anos bissexto.
É como se todos os dias de manhã fizéssemos a
nossa oração e Jesus, então, nos dissesse: “Hoje
não tenha medo”.
Ele que acalmou o mar e a tempestade, curou os
doentes, libertou a muitos do pecado e do maligno.
Ele que até venceu a morte, que causa tanto medo
nas pessoas, Ele está nos dizendo hoje: “Não tenha
medo”.
Não importam quais sejam os nosso medos, vamos
colocá-los todos aos pés de Jesus, e pedir para que
Ele nos liberte. Assim como Ele libertou a Pedro de
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seus medos, fazendo dele um homem valente, que
não temeu nem mesmo o martírio, que Ele nos faça
novas pessoas, impulsionados pelo poder do
Espírito Santo e confiantes na sua Palavra, Palavra
que é poderosa, Palavra que cura e liberta.
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