
 

Temor de Deus:  

Para os cristãos, um caminho diferente 

Pv 1.7 x Êx 20.20 

 

 C. S. Lewis e o livro “O leão, a feiticeira e o guarda-roupa” dá 

uma definição a respeito de temor em sua descrição a respeito do grande 

leão, Aslan. As crianças ouvem acerca de Aslan e ficam com medo. Susan 

pergunta: “Ele é perigoso? Se eu encontrar um leão, vou me sentir um 

pouco nervosa”. A Sra. Beaver responde: “Nervosa você ficará, minha 

querida, e não tenha dúvida disso... se há alguém que pode aparecer diante 

de Aslan sem tremer de medo, é ou mais valente do que a maioria ou então 

um imbecil”. Outra menina, Lucy, interpõe: Então ele é perigoso mesmo?” 

Ao que a Sra. Beaver dá uma memorável resposta: “Perigoso? Claro que 

ele é perigoso. Mas ele é bom”. 

Esse é o ponto em relação a Deus, seu poder aliado à sua bondade. 

Não perceber isso é estar sujeito a uma relação de temor equivocada em 

relação à Deus e ao mundo. Nesse sentido, Moisés contribui de forma 

singular advertindo o povo de Deus ter uma relação com o mundo diferente  

daqueles que não temem a Deus. 

1) 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 que essa dualidade da relação pode ser 

encontrada na 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). 

1.1) Temer a Deus tem por finalidade evitar que seu povo peque 

(Êx 20.20). O contrário faz com que as pessoas se coloquem de forma 

inadequada diante daquele que deve ser adorado, reverenciado e levado em 

consideração na equação da vida diária (Ec 11.4,5). Nesse sentido, é 

correto afirmar que há formas corretas e erradas de temer a Deus. Ter essa 

postura diante de ídolos é inadequado porque: eles não estão vivos, não 

podem fazer nem o bem nem o mal e portanto, não deve ser temidos (Is 

45.19-25 e Jr 10.5,6). O temor ao rei das nações é devido já que ele é o 

sábio incomparável (Jr 10.7). 

1.2) Temer a Deus dá uma visão correta de mundo (Is 8.12,13) – 

quem teme a Deus e quem não o teme tem temores em relação a vida. 

Entretanto, ter a Deus como temor e espanto leva o seu povo a santificá-lo 

em seus corações. Isso significa que dá para aperfeiçoar o que já existe no 

contato com Deus e na prática das boas ações (1 Pe 1.16) como também 

evita que se coloque de forma inadequada diante do mundo, chamando 

conjuração ao que todos (crentes e descrentes) chamam. Isso é indevido ao 



povo de Deus. Deus é santo e seu povo deve santificar a Deus em seus 

próprios corações tendo uma visão cada vez mais correta dele (1 Pe 3.16). 

Santificar a Deus no coração é de responsabilidade de cada cristão (Lv 

20.7) ainda que o Senhor esteja também ativo nesse processo (Lv 20.8). 

Se Deus é Pai e juiz de toda a terra, a única postura que cabe aos seus 

filhos é se portar com temor na jornada da peregrinação (1 Pe 1.17). 

Boa jornada a todos e bom correto temor: cada vez mais crescente, 

corrigindo a visão de mundo, nessa jornada juntos, buscando assumir a 

responsabilidade ativamente que cabe a todos os seus filhos. 
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