
 Temor de Deus:  

Iniciando o caminho da sabedoria 

Pv 1.7 x  Sl 128.4 (Parte 3) 

 

 O temor do Senhor é o princípio de tudo. É possível perceber como o temor que o 

ser humano possui precisa ser corrigido para que o mesmo não tema aquilo que é 

desnecessário e despreze aquilo, ou Aquele, que merece importância (Is 8.12,13 e Êx 

20.20). Adiante, percebeu-se como o perdão e o temor de Deus são temas indissociáveis 

(Sl 130.4). Dificuldade em um certamente trará problemas no outro. Além disso, 

facilmente se percebe como o temor de Deus abençoa a vida de seus filhos (Sl 128.4). 

 O salmista vai contra o que muitas pessoas pensam erroneamente a respeito de 

temer a Deus. Vale notar que o salmista inicia suas considerações dizendo “Bem-

aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos!” (Sl 128.1). Temer e 

andar são duas faces da mesma moeda, por isso, no versículo quatro ele conclui que 

aquele que teme ao Senhor será abençoado por Ele.  

 Diferentemente daqueles que pensam encontrar em outros lugares o caminho 

para a felicidade, a palavra de Deus nos mostra que esse caminho se encontra na junção 

de duas palavras, a saber, temer e andar.  

 Ter o caminho do homem regido pelas orientações de Deus certamente trará a ele 

o privilégio de desfrutar das benesses de seu Criador. O povo de Israel experimentou 

muitos dissabores exatamente por fazer o contrário do que o salmista diz (Is 1.3,4). Por 

ser um cântico de romagem, essas palavras descritas nesse salmo eram cantadas pelo povo 

para ser uma espécie de lembrança do verdadeiro caminho para a felicidade. Talvez 

essa mesma relembrança precise ser resgatada pelas pessoas hoje em sua caminhada com 

Deus para que sua memória seja refrescada a respeito desse caminho.  

 Não é à toa que o salmista termina suas palavras com paz sobre Israel. A paz pode 

ser desfrutada por aqueles que temem a Deus e andam em seus caminhos. Por isso, 

Salomão, em sua sabedoria, afirma que aquele que guardasse os mandamentos de Deus 

no coração (pressupondo andar de acordo com esses mandamentos) teria acrescentado 

anos de vida e paz (Pv 3.1,2). 

 Há muita angústia nos dias atuais. Parece que as pessoas precisam pensar melhor 

sobre seu temor a Deus e como o mesmo tem se refletido em sua caminhada de vida. 

Quem levar Deus em consideração (Ec 11.4,5) e guardar os seus caminhos encontrará 

segurança, conservação (Pv 2.11,12) e tranquilidade (Pv 1.33). 

 Para todos, uma boa caminhada na presença de Deus e que todos possam preferir 

temê-lo (Pv 1.29) para se beneficiarem de seus conselhos e direção (Pv 1.30,31).  
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