
Temor de Deus:  

Iniciando o caminho da sabedoria 
Pv 1.7 (Parte 1) 

 

 De acordo com o salmista o temor do Senhor é a base da confiança 

de seus filhos em Deus (Sl 115.11). Isso significa que quando começa a 

haver desconfiança por parte do povo de Deus em Deus é um sinal de uma 

possível falta de temor de Deus invadindo seus corações.  

 Deus deu muitas provas de que é digno de confiança. A Abraão Ele 

demonstrou (Gn 15.12-21) como o mesmo poderia ter certeza de que Ele 

faria o   que disse que faria (Gn 15.8).  

 Ter desconfiança em Deus leva ao abandono do único manancial de 

águas vivas. O próprio Deus aponta que a atitude do povo deveria ser outra 

(Jr 2.13). Dada essa demonstração toda da confiança que o povo pode e 

deve ter em Deus que Ele é reconhecido como “esperança de Israel” (Jr 

17.13). 

 Muitas são as razoes que poderiam ser apontadas para essa atitude de 

desconfiança do povo de Deus em Deus, apesar de não ter nada em Deus 

que o desabone. Razões que perpassam: 

 - o desejo do povo de andar em seus próprios projetos (Jr 18.12); 

 - desejo de andar por veredas não aterradas (Jr 18.15); 

 - abraçam vãs esperanças (Jr 23.16); 

 - deixar passar o momento adequado levou a apelidarem faraó de 

Espalhafatoso (Jr 46.17).  

 Motivos esses que não justificam uma atitude de desconfiança por 

parte do povo para com Deus. O que na verdade precisa existir em todos 

aqueles que andam com Deus é temor dele.  

 As escrituras apontam que o povo deve não temer temendo (Êx 

20.20) - há uma forma de temer errada. Moisés inicia suas palavras dizendo 

para que o povo não tema. Mas, depois ele continua, temam. Parece o 

mesmo tipo de declaração que Cristo fez em relação a atitude humana de 

juntar tesouros (Mt 6.19,20 – não ajuntem, mas, juntem). Do mesmo jeito 

que o ser humano foi feito para juntar tesouros o ser humano foi feito para 

temer alguém (Ec 3.11, Sl 90.11). 

Há formas corretas e erradas de temer a Deus (Is 8.12,13). O nosso 

temor precisa ser corrigido, não eliminado. Os ídolos não são dignos de 

serem temidos (Is 45.20-23, Jr 10.5), pois, não podem fazer nem o bem 

nem o mal.  

Aprendamos inicialmente a corrigir o nosso temor de Deus para 

aquele que certamente é diferente daqueles que não o temem devidamente. 

Fazendo isso, o povo de Deus estará pronto para começar sua caminhada de 

sabedoria (Pv 1.7). Bom temor a todos. 
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