
Preparação para o novenário Nossa Senhora das Candeias 2021 
 

Tema central: 
NÃO TEMAS, O SENHOR ESTÁ CONTIGO 

 
Na Bíblia encontra-se mais de 360 vezes a expressão: “Não temas, não tenhas medo, 
estou contigo” 
 
Percurso Bíblico: AT 
 

Contexto: antes de confiar uma determinada missão.  
Indica a presença permanente de Deus com seu Povo.  
  

1. Gêneses: Abraão- promessa da posteridade: deixar o país para tornar-se o pai de 
uma grande família. (12,1-9) seus filhos serão como a areia da praia e estrelas do 
céu. (14, 1-6) 

A palavra do Senhor foi dirigida a Abrão, numa visão, nestes termos: “Nada temas, Abrão! 
Eu sou o teu protetor; tua recompensa será muito grande”." 
“Vós não me destes posteridade, e é um escravo nascido em minha casa que será o meu 
herdeiro”."v.3 
"E, conduzindo-o fora, disse-lhe: “Levanta os olhos para o céu e conta as estrelas, se és 
capaz... Pois bem – ajuntou ele – assim será a tua descendência”."v.5 
 

2. Agár, perdida no deserto, na beira da morte: Gen 21, 17-20 "Que tens, Agar? Nada 
temas, porque Deus ouviu a voz do menino do lugar onde está. 

18.Levanta-te, toma o menino e segura-o pela mão, porque farei dele uma grande nação”. 
19.Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço, onde foi encher o odre, e deu de beber ao 
menino. 20.Deus esteve com este menino. Ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se um 
hábil flecheiro." 
 
Dt 1,21; 3,2: Deus acompanha o povo ao entrar na terra prometida: 
  
"Vê: O Senhor, teu Deus, te entrega a terra. Subi e possuí-a, como o prometeu o Deus de 
teus pais. Não tenhas medo; não te assustes’.*"v.21 
"O Senhor disse-me: ‘Nada temas, porque eu o entreguei em tuas mãos, com todo o seu 
povo e sua terra. " Dt 3,2 
 
Js 1, 9; 8,1; 22,25 – Josué: . “Deus disse a Josué: sê firme e corajoso. Não te atemorizes, 
não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores”."  
"Não temas, nem seja covarde" 8,1 
 
Juízes 6,23 - Gedeão: "Então, o anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que tinha na 
mão, tocou a carne com os pães sem fermento, e imediatamente jorrou fogo da rocha que 
consumiu a carne e os pães sem fermento; e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. 
22.Gedeão reconheceu que era o anjo do Senhor e exclamou: “Ai de mim, Senhor Javé, 
que vi o anjo do Senhor face a face”. 23.O Senhor disse-lhe: “Tranquiliza-te; não temas, 
não morrerás”." 
 
No tempo dos profetas , diante das guerras e derrotas deus disse através os profetas: 
Isaias: 43,5- "E agora, eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, e te formou, Israel: 
“Nada temas, pois eu te resgato, eu te chamo pelo nome, és meu. 2.Se tiveres de atravessar 
a água, estarei contigo. E os rios não te submergirão; se caminhares pelo fogo, não te 
queimarás, e a chama não te consumirá." 



"nada temas, porque estou contigo, não lances olhares desesperados, pois eu sou teu 
Deus; eu te fortaleço e venho em teu socorro, eu te amparo com minha destra vitoriosa." 
 
Jer 1,17;  Ezechiele 2,6; 3,9):  
 
Daniel 10, 12 : diante do jejum e oração a favor do povo Deus disse a Daniel:  
“Não temas, Daniel”, “porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu espírito a 
compreender, e em que te humilhaste diante de teu Deus, tua oração foi ouvida, e é por 
isso que eu vim." 
 
Joel 2, 21-23: Deus convida a toda a criação, toda a comunidade de não ter medo, de 
alegrar-se pois o Senhor está conosco: 
"Não temas, terra, estremece de alegria e de júbilo, porque o Senhor fez grandes coisas. 
22.Não temais, animais dos campos, porque as pastagens do deserto reverdecerão, as 
árvores darão seu fruto, a figueira e a vinha produzirão abundantemente. 23.Alegrai-vos, 
filhos de Sião, e rejubilai no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dá as chuvas do outono 
no tempo oportuno, e faz cair chuvas copiosas sobre vós, as chuvas do outono e da 
primavera, como dantes." 
Tb 5,22; 6,18 
 
Rute 3, 8-11: Booz - Rute  (nos relacionamentos humanos usa a mesma expressão, não 
temas, eu estou aqui para te ajudar. Seria bom como compromisso do novenário falar uma 
para outra, não temas , eu estou aqui ao teu lado para te ajudar).  
"Pelo meio da noite, o homem despertou, de repente, voltou-se e viu uma mulher deitada a 
seus pés. 9.“Quem és tu?” – perguntou-lhe ele –. “Eu sou Rute, tua serva” – respondeu ela 
–. “Estende o teu manto sobre a tua serva, porque tens o direito de resgate.” 10.Ele disse: 
“Deus te abençoe, minha filha. Esta tua última bondade vale mais que a primeira, porque 
não buscaste jovens, pobres ou ricos. 11.Agora, minha filha, não temas. Tudo o que 
disseres eu te farei, porque todos em Belém sabem que és uma mulher virtuosa." 
 
1Sam 23,17: (relacionamentos humanos – Jônatas à Davi)  Enquanto Davi está fugindo da 
perseguição de Saul  "Jônatas, filho de Saul," fala a Davi incoragiando-o: "“Não temas, 
porque não te atingirá a mão de meu pai. Tu reinarás sobre Israel e eu serei o teu segundo; 
meu pai bem o sabe”." 
 
1Reis 17,13: Elias e a viúva de Sarepta:  
Elias que era um profeta hebreu que estava fugindo da sua terra e encontrando com a viúva 
de Sarepta lhe pede o pão e ela disse que era a ultima parte que sobrou ia comer ela e o 
filho para morrer. E Elias pede o pão assegurando-lhe o seu futuro:  
"Elias replicou: ", não tenho pão cozido: só tenho um punhado de farinha na panela e um 
pouco de óleo na ânfora; estava justamente apanhando dois pedaços de lenha para 
preparar esse resto para mim e meu filho, a fim de o comermos e depois morrermos.” 
13.Elias replicou: “Não temas! Volta e faze como disseste. Mas prepara-me antes com isso 
um pãozinho e traze-o para mim; depois prepararás o resto para ti e teu filho. 14.Porque 
eis o que diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha que está na panela não se acabará e a 
ânfora de azeite não se esvaziará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a face da 
terra”." 
 
2Macabeus7,29: Durante a perseguição do imperador Antioco IV Epifane, quando 
foram assassinados todos os hebreus que não adoravam o rei, temos a história da mãe e 
sete filhos que deram avida por causa da sua fé. A mãe para seu último filho diante da 
morte:  



"Inclinou-se sobre ele e, zombando do cruel tirano, disse-lhe na língua materna: “Meu filho, 
compadece-te de tua mãe, que te trouxe nove meses no seio, que te amamentou durante 
três anos, que te nutriu, te conduziu e te educou até esta idade. 28.Eu te suplico, meu filho, 
contempla o céu e a terra. Reflete bem: tudo o que vês, Deus criou do nada, assim como 
todos os homens. 29.Não temas, pois, este algoz, mas sê digno de teus irmãos e aceita a 
morte, para que no dia da misericórdia eu te encontre no meio deles”." 
 
Então esta palavra “Não temer” Não tenhas medo” é uma palavra que acompanhou a 
missão de Abraão, de Jacó, de Moises, de Davi, de Isaias, de Jeremias, de Ezequiel, de 
Daniel e de Tobias. É uma palavra de certeza que o Deus de Abraão está com o povo eleito 
no meio das tribulações, ainda que não tem mais nada para esperar humanamente, Deus 
está com ele e ele vai conduzir a história para frente.  
Podemos ver em toda a história de Israel, quando deveriam lutar contra os inimigos, quando 
Deus estava com o povo, quando o povo era fiel a Deus, o povo vencia e quando o povo 
estava afastado de Deus, quando ia se juntar com outros deuses e outros países pagãos, 
então chegava as derrotas, o exilio e os castigos.  
“Não temer” é uma palavra da esperança, ajuda abrir-se os olhares para o futuro.  
 

NT 
Os Evangelhos abrem e fecham com esta expressão: “Não temer, estou contigo”. (Mt 
28,5.10; Mc 16,6).  
 
Mt. 1,20. José: " “José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela 
foi concebido vem do Espírito Santo." 
Missão: assumir a paternidade de Jesus 
 
Lc 1,26-38; Maria "Entrando, o anjo disse-lhe: “Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo”. 
29.Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante 
saudação. 30.O anjo disse-lhe: “Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. 
31.Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus." 
Missão: assumir a maternidade de Jesus 
 

Lc 1,12-13: Zacarias. "Vendo-o, Zacarias ficou perturbado, e o temor assaltou-o. 13.Mas o 
anjo disse-lhe: “Não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração: Isabel, tua mulher, vai 
dar-te um filho, e tu o chamarás João." 
 
A missão de Jesus: transmitir para nós a certeza da sua presença no meio de nós.  Pois 
ele é o Emanuel, o Deus conosco. Mt 1, 23; 18,20; 28,20 
 
Durante a sua vida publica Jesus continuamente mostra esta sua presença com seus 
discípulos, libertando-os de temor e de perigo.  
 
Lc 5,10- Pesca milagrosa: Após a pesca milagros, Já no momento da escolha vocacional, 
assim como o anjo falou para a Maria, Jesus aqui fala para Pedro: “Não temas” – 
"“Não temas; doravante serás pescador de homens”." 
 
Exemplo clássico:  
Jo 6,16-21. Jesus caminha sobre as águas 
 

Após ada multiplicação dos pães, enquanto os discípulos estavam atravessando o mar 
Tiberíades, era já a noite, e o barco estava quase afundando. Jesus aparece e disse:  
 



"Era já escuro, e Jesus ainda não se tinha reunido a eles. 18.O mar, entretanto, se agitava, 
porque soprava um vento rijo. 19.Tendo eles remado uns vinte e cinco ou trinta estádios, 
viram Jesus que se aproximava da barca, andando sobre as águas, e ficaram 
atemorizados.* 20.Mas ele lhes disse: “Sou eu, não temais”. 21.Quiseram recebê-lo na 
barca, mas pouco depois a barca chegou ao seu destino." 
 
A teofania no monte Tabor  na transfiguração: Mt 17, 5-7 
"Falava ele ainda, quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez-
se ouvir uma voz que dizia: “Eis o meu Filho muito amado, em quem pus toda a minha 
afeição; ouvi-o”. 6.Ouvindo esta voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram 
medo. 7.Mas Jesus aproximou-se deles e tocou-os, dizendo: “Levantai-vos e não temais”." 
 
Mt 28,5.10; Mc 16,6:  o anjo às Marias no sepulcro:  

"Mas o anjo disse às mulheres: “Não temais! Sei que procurais Jesus, que foi 
crucificado." 
 
Atos dos Apóstolos: 27,24: O anjo à Paulo durante sua viagem para Roma como 
prisioneiro: 
"esta noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, o qual me 
disse: 24.Não temas, Paulo. É necessário que compareças diante de César. Deus deu-te 
todos os que navegam contigo. 25.Por isso, amigos, coragem! Eu confio em Deus que há 
de acontecer como me foi dito." 
 
Apocalipse 1, 17: Após a visão que João teve num domingo: 
"Em um domingo, fui arrebatado em êxtase, e ouvi, por trás de mim, voz forte como de 
trombeta, 11.que dizia: “O que vês, escreve-o num livro e manda-o às sete igrejas: a Éfeso, 
a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia”. 12.Voltei-me para 
saber que voz falava comigo. Tendo-me voltado, vi sete candelabros de ouro 13.e, no meio 
dos candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestindo longa túnica até os pés, 
cingido o peito por um cinto de ouro.* 14.Tinha ele cabeça e cabelos brancos como lã cor 
de neve. Seus olhos eram como chamas de fogo. 15.Seus pés se pareciam ao bronze fino 
incandescido na fornalha. Sua voz era como o ruído de muitas águas. 16.Segurava na mão 
direita sete estrelas. De sua boca saía uma espada afiada, de dois gumes. O seu rosto se 
assemelhava ao sol, quando brilha com toda a força.* 17.Ao vê-lo, caí como morto aos seus 
pés. Ele, porém, pôs sobre mim sua mão direita e disse: “Não temas! Eu sou o Primeiro 
e o Último, e o que vive." 
 
“O Senhor está contigo” “Não tenhas medo, Maria” Lc 1, 28.30. 
 
 
 


