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O PRINCÍPIO DA SABEDORIA 
Provérbios 1.7 

 
1. Leitura: Salmo 96 

 
2. Cântico: Início de Culto – Pr. Paulo Fagiani 

 
IBSPLAY: https://youtu.be/3P-K-xmlBuY 

3. Confissão/Gratidão: Exaltem ao Senhor em oração, confessem os pecados 

perante Deus e agradeçam por seu perdão e graça sobre nossas vidas. 

4. Leia Provérbios 1.7: Todo aquele que deseja ser verdadeiramente sábio não 

deveria correr tão imediatamente para os círculos intelectuais, a mesa dos grandes 

ou algo dessa natureza. Antes, os verdadeiramente sábios são os que temem ao 

Senhor.  

Parece até mesmo incoerente relacionar o “ter sabedoria” com “temer”. Na mente 

da maioria das pessoas ser sábio deveria estar ligado a um poder tão grandioso 

capaz de fazer o mundo inteiro parar aos nossos pés, não com temer. Contudo, o 

livro de provérbios é claro ao dizer que “o temor do Senhor é o princípio da 

sabedoria”. Sendo assim, o sábio nunca deve temer ao temor antes deve mantê-lo 

vivo consigo. Este temor ao Senhor não é algo temível, pois não é uma barreira ao 

crescimento, mas um caminho para o crescimento e a realização eterna. 

É importante entendermos que existem dois tipos de temor.  

A. O primeiro é o mais natural de se compreender. Um temor que está associado com 

a ideia de ter medo, ou seja, está relacionado com uma fuga do homem para com 

a pessoa de Deus. Este homem não quer ir a Deus por ter medo da realidade, ele 

vive fugindo da verdade. Não é um temor do Evangelho. Nem de perto é um temor 

que leva a sabedoria. Este é um temor errado que nos distancia cada vez mais de 

Deus e da verdadeira sabedoria. 

B. O segundo é o temor ao Senhor. Este é uma nova condição diante de Deus, 

possibilitada pelo Seu grande amor. A Bíblia diz: “o medo implica castigo, e quem 

tem medo não está aperfeiçoado no amor. Por termos um Fiel Salvador, nós não 

temos medo mas o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós O recebemos com 

as mãos vazias da fé. Estamos sob seu amor agora. O evangelho da cruz de Cristo 

nos liberta do temor de que Deus irá, no final, nos condenar de qualquer forma. 

https://youtu.be/3P-K-xmlBuY
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Nada jamais nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. 

Então como compreender essa verdade que nos chama a temer ao Senhor. “Temor 

do Senhor” é uma maneira de descrever a confiança no Senhor. A palavra “temor” 

acrescenta conotações de reverência, respeito e admiração. O temor do Senhor é 

o oposto de uma superficialidade lisonjeira. Esta humildade não se importa de 

depender totalmente do Senhor. Na verdade, o temor do Senhor é compatível com 

“o conforto do Espírito Santo” (At 9.31). É um novo senso de realidade com o Deus 

vivo (At 2.43; 5.11; 19.17), que nos resgata de uma fé meramente teórica. Este 

temor é doce, e nos mantém perto do Senhor, perto de Cristo, a sabedoria de Deus. 

Essa expressão: “o temor do Senhor” se baseia em um relacionamento marcado 

por amor, respeito e profunda reverência. Então ao que tememos? Tememos a 

Deus, tememos desagradá-lo, tememos decepcioná-lo, tememos provocar sua 

disciplina. Como fazemos isso? Amando-o! Amando a Sua Palavra, amando seus 

doces conselhos, amando sua Verdade, sendo verdadeiramente sábios! 

“Conhecimento” e “sabedoria” têm como base o relacionamento íntimo com Deus 

pela fé. 

O temor do Senhor ganha apelo quando concordamos com C. S. Lewis quando diz 

que “em Deus você está diante de algo que é, em todos os aspectos, 

incomensuravelmente superior a si mesmo.”  

Não importa o quão brilhante possamos ser, dependemos do Senhor para tudo. Ele 

é a razão de tudo. Devemos temo-lo!  

 

5. Cântico: Cruz erguida 

IBSPLAY: https://youtu.be/K_ugKkD2hqE 

 

6. Intercessão: Deus todo poderoso e eterno, aumenta em nós a fé, a esperança e o 

amor. Inspira-nos a submetermos e amarmos a tua vontade. Por Jesus Cristo, teu 

filho, nosso Senhor, que oramos. Amém! 

 

 

https://youtu.be/K_ugKkD2hqE

