
 Temor de Deus: 
Iniciando o caminho da sabedoria

Pv 1.7 x Sl 130.4 (Parte 2)

O temor do Senhor é o início da sabedoria e também é de suma importância o povo de Deus refletir sobre
a natureza do seu temor a Deus para que o mesmo não se misture a temores desnecessários. Temores
desnecessários esses refletidos na vida dos ímpios como se pôde perceber na meditação anterior.
Além disso, o temor de Deus está associado ao perdão (Sl 130.4). Quando somos perdoados tememos a
Deus. O perdão de Deus por nós gera em nós temor. 

O perdão está ligado ao fato de aprendermos a darmos a nossa vida pelos nossos irmãos (1 Jo
3.16b). Nenhum cristão pode dar a sua vida em favor de seu irmão de forma vicária. A única coisa que
podemos imitar no sacrifício de Cristo é o amor pelos seus. Veja como pessoas do passado fizeram isso:

Judá - Judá é quem teve a ideia de vender seu irmão, José (Gn 37.26,27), mas, Judá mudou e
oferece a sua própria vida em lugar de seu irmão (Gn 44.18, 33 e 34). 

Moisés – Esse grande líder do povo de Deus no passado oferece a sua própria vida em lugar de
seus patrícios (Êx 32.32);

Davi – O rei entendeu que o pecado era seu contra Deus e o povo não deveria experimentar as
consequências deste e oferece sua vida em lugar disso (1 Cr 21.17);

Priscila e Áquila – O apóstolo Paulo expõe a natureza do relacionamento dele com esses servos
de Deus tendo em vista o que eles fizeram pelo apóstolo (Rm 16.3,4);

Epafrodito – Priscila e Áquila não foram os únicos a arriscarem a própria vida em favor do
apóstolo Paulo (Fp 2.30).

Note que todas essas pessoas de alguma forma buscaram colocar as suas próprias vidas em lugar
de seus irmãos. Isso é demonstração de amor porque, quem odeia é um assassino em potencial  (1 Jo
3.15). O argumento do apóstolo João tem dois pontos:

a) o ódio de Caim por seu irmão terminou em assassinato (John Gill segue a tradição dos judeus
que acredita  que o fato deu-se com uma pedrada  na testa.  John Stott  defende que “matou” significa
literalmente “cortou a garganta” e defende que Caim degolou Abel). O que odeia é um assassino em
potencial. Exemplo de pessoas que cultivaram ódio e chegaram próximo ou mesmo às vias de fato, do
assassinato:

- Esaú odiou seu irmão Jacó e planejou matá-lo (Gn 27.41). Aqui o caso ficou no planejamento;
- Absalão odiava a seu irmão Amnom e veio a matá-lo (2 Sm 13.22-28 – a atitude de silêncio
pode demonstrar ódio [2 Sm 13.22]). Aqui o caso veio às vias de fato;
- Herodias odiava João e desejava matá-lo (Mc 6.19).

b)  o  exemplo  de  Caim, como alguém que nunca  se arrependeu  de  seus crimes  ficou  como
símbolo dos perdidos, daqueles que não herdarão a vida eterna. A questão é que os ímpios não clamam
nem por eles mesmos (Jó 36.13).

O ponto até aqui é que o temor de Deus está associado ao perdão. Temor a Deus e perdão são
assuntos que não podem ser dissociados. É importante que todos os filhos de Deus repensem a possível
falta de perdão existente como marca de seus relacionamentos e revejam a real existência ou não do temor
de Deus em seus corações tendo em vista que os dois assuntos estão absolutamente associados. Falta de
perdão reflete falta de temor a Deus. Cultivar o perdão é fazê-lo sob a égide do temor de Deus. Bom
temor de Deus e exercício do perdão a todos.
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