
 

O Temor de Deus e a longevidade da vida  
Pv 1.7 x Ec 8.12,13 (Parte 5) 

 

Aqueles que temem a Deus tem segurança, a despeito de buscarem a 

Deus ou não o texto atém-se à fé. Num certo sentido, longevidade é algo 

que reflete a relação das pessoas com Deus mesmo que as mesmas estejam 

distantes dele. Ainda assim, o que importa não é necessariamente o quanto 

se vive, mas, o como se vive. Enoque é uma demonstração disso (Gn 

5.22,23) vivendo bem menos do que seu pai e seu filho. As Escrituras 

descrevem explicitamente apenas Enoque andando com Deus. Isso aponta 

para a importância de “como” se vive se sobrepujar sobre “o quanto” se 

vive ainda que haja  muitas formas de enxergar a morte. 

Olhar para Eclesiastes é desafiador sob diversos pontos de vista. O 

temor a Deus é um deles. Temer a Deus diante de sua grandiosidade é o 

que ressalta esse livro. O pecador prolonga seus dias. Estes mesmos dias 

não serão prolongados deste mesmo perverso. Esse contraste entre 

prolongar e não prolongar os dias pode ser elucidado com o seguinte 

trocadilho: “ainda que o perverso vá longe, não irá longe em seus dias”. 

Essa dualidade é apresentada em todo o livro de Eclesiastes. No texto em 

tela o autor visa demonstrar como o leitor vai à ira diante da longa 

sobrevivência do pecador vivendo “debaixo do sol”, contudo, do ponto de 

vista da fé as mesmas coisas são bem diferentes já que esses mesmos dias 

deste cidadão são como uma “sombra”. Nesse sentido, ele não prolongará 

seus dias.  

A morte, então, pode ser vista como o encurtamento desses dias 

perversos vistos da perspectiva da fé ainda que haja várias razões para a 

concretização da morte. A falta de temor é uma razão para o 

estabelecimento dela. 

Há outras razões para o estabelecimento da morte como: 

- falta de honrar pai e mãe (Ef 6.1-3); 

- descansar das fadigas (Ap 14.13); 

- desrespeito aos sacramentos ou às ordenanças específicas de 

Deus (Êx 4.24-26 - Moisés quase morreu por não circuncidar seu filho); 

- punição do pecado (Rm 6.23 e Êx 4.23 – morte de Faraó por 

desobediência de não deixar ir o povo); 

- Invertermos a ordem de Deus. Acã não quis que Jericó fosse as 

primícias de Deus e Ai do povo (Js 7.25-26), relacionamentos sexuais 

invertidos (Rm 1.24-27), a ordem da criação (1 Tm 2.13 – estruturas da 

criação); 

 - Tentar reconstruir o que Deus destruiu ou que não mandou 

construir (1 Rs 16.34 – morte do primogênito e do caçula [Js 6.26]). 



 Mesmo diante de tantas razões para a concretização da morte, a falta 

de temor certamente é uma delas. Andar diante de Deus clamando por 

livramento ao autor da vida é uma das facetas vividas pelos cristãos (Sl 

145.19). 

 Repetir os erros, muitas vezes, como faz o perverso com a esperança 

de que nada lhe acontecerá da parte de Deus é insensatez. Basta observar 

para enxergar a vingança divina se manifestar (Pv 3.33, 5.22; Ec 3.17). O 

importante é o cristão exercer paciência e aguardar de Deus a concretização 

das suas promessas (Sl 119.38).  

Boa paciência a todos os cristãos exercendo o temor de Deus mesmo 

que por vezes o castigo para o pecado pareça tão tardio e algo raro a 

acontecer com aqueles que o praticam quase soando como uma espécie de 

estímulo diante da aparente falta de restrição. Temem a Deus os que 

confiam nele (Sl 115.11). Bom temor, boa paciência, boa confiança (Sl 

128.4). 
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