
                                NÃO SE TURBE O VOSSO CORAÇÃO 
                                                     (João 14) 
 
Não se turbe o vosso coração; credes em Deus e também em Mim.  Aqui Yahshua nos encoraja 
a viver uma vida de confiança e de fé em Deus. O coração, o lugar físico da emoção e  dos 
sentimentos, sofre prejuizos por causa das preocupações e ansiedades. A emoção,  a vontade e 
o intelecto constam da alma, a qual, quando não firmada na completa confiança em Deus, é 
controlada pelo espírito do medo. O Apóstolo João assim escreveu na sua primeira carta 
capitulo quatro verso dezoito, Não há medo no amor, antes o perfeito amor lança fora o medo; 
porque o medo traz consigo tormento; portanto aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 
Entendamos pois que Deus é amor, porém o medo é um espírito atormentador. Ele penetra na 
alma- na parte da emoção e da mente por nossa falta de fé, confiança em Deus e na Sua 
Palavra. Quando o medo controla a mente, a emoção age com ansiedades, preocupações e  
com ataques de panico, causando a aceleração do coração e falta de ar e até num  aparente 
ataque do coração. 
 
Eu posso está exagerando aqui, porem desejo só mostrar o perigo da falta de fé e suas 
consequencias na vida quando  somos controlados pelo  espírito do medo. A nossa arma 
espiritual contra o espírito do medo é a fé. Ela nos dar confiança e a certeza das promessas 
encontradas na Palavra de Deus. Yahshua disse: “Nao se turbe o vosso coração”. Isso sugere 
que temos o controle da nossa emoção, através do controle dos pensamentos, antes que eles 
penetrem no coração. A Palavra de Deus diz que cremos com o coração e quando ele não crer 
nas promessas de Deus, o resultado é um coração perturbado. O apóstolo Paulo diz em 
Romanos 10:11 que todo aquele que nEle crer não será confundido ou decepcionado. 
 
O coração de Jó foi encontrado confiante em Deus quando ele perdeu tudo que era importante 
para ele. Ele disse, “O Senhor deu, o Senhor tirou; abençoado seja o nome do Senhor” (Jó 1:21). 
Vemos nisto que o seu coração não estava fixo nos seus tesouros ao ponto de causar-lhe 
preocupações, mas o coração de Jó estava seguro no amor a Deus e na sua confiança nEle. O 
Coração de Abrãao também não encontrou-se perturbado quando  Deus mandou-o sacrificar o 
seu filho, o seu único filho, porque ele creu na promessa que Deus o tinha dado que dele Deus 
iria fazer uma grande nação. Ele conhecia e cria no verdadeiro Deus cumpridor das Suas 
promessas; ele cria também que se fosse o caso dele ter tirado a vida do seu filho, Deus o 
ressuscitaria. O coração em paz é um coração em harmonia com o coração de Deus. Ao final do  
seu teste Deus disse, “Porque não me negaste o teu filho, o teu único filho, Eu te abeçoarei e 
grandemente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está no 
mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos; e em tua semente serão abençoadas 
todas as nações da terra; porquanto obedeceste à minha voz” (Genesis 22:16-18). 
 
Não se turbe o vosso coração,no crer e no confiar reside a esperança. Yahshua não sugeriu 
drogas para tranquilizar o coração; Ele receitou confiança e fé no verdeiro e único Deus – 
Yahshua. Receitas médicas para tranquilizar o coração são alívios temporários cobrindo  só a 
superfície, ou o sintoma de um coração perturbado. Elas não podem penetrar na alma com a 
cura, porque sòmente a fé, confiança podem fazer isso.  Isto é algo necessitando a sua 



consideração. Isaias disse, “Se não permanecerdes firmes na fé, certamente que não 
permanecereis firmes (Isaias 7:9b). 
 
Não se turbe o vosso coração, porque não sois deste mundo; aqui não é o vosso lugar 
permanente. Busquemos então aquele  lugar que Yahshua disse está preparando para nós, 
crendo que sofrimento algum é de comparar com a glória que nos será revelada. Creia em 
Deus, creia em Yahshua, o qual é o resplendor da glória de Deus; a perfeita expressão da 
imagem de Deus; Ele mantem o universo pelo poder da Sua Palavra. Receba a Sua paz, o 
antídoto da preocupação e da ansiedade, o único remédio que tranquiliza o coração.  “Deixo-
vos a minha paz, a Minha paz vo-la dou. . . Não se turbe o vosso coração” (João 14:27).  
Yahshua conservará em paz o coração da pessoa que confiadamente permanece no Esconderijo 
do Altíssimo dependendo sòmente nEle. 
 
Reflita nisto, 
Eu sou jacinta para o Ministério Luz da Palavra 


