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O TEMOR DO SENHOR É FONTE DE VIDA 

Provérbios 9. 10-12 
 

1. Leitura: Salmos 100 

2. Cântico: Rei das nações  

IBSPLAY: https://youtu.be/S1xihinmikM 

3. Confissão/Gratidão – Agradeça a Deus por sua misericórdia e infinito amor 

que nos proporcionou tamanho livramento do inferno ao enviar seu Filho para 

a nossa salvação. 

4. Leia Provérbios 9. 10-12 – Neste texto, mais uma vez, fica evidente a ideia 

central de provérbios, a saber que: “O temor do Senhor é o princípio da 

sabedoria”. Face a essa afirmação temos que não há nenhuma possibilidade 

de verdadeira sabedoria senão debaixo do senhorio de Cristo. 

Primeiramente, diante desta verdade, temos que na vida cristã, o temor 

do Senhor não é algo a ser temido, mas sim uma realidade a ser conhecida, 

abraçada e vivida. Assim, poderíamos dizer que fomos chamados a andar em 

temor e não de outra forma. Entretanto, faz-se necessário tornar conhecido que 

na Bíblia temos duas posturas de temor. Há um tipo de temor que resulta em 

pavor, medo e distanciamento da pessoa de Deus, um temor que produz 

desconfiança e ressentimento; e esta qualidade de temor em nada tem a ver com 

glorificar a Deus e ter prazer n´Ele. Contudo, há um temor que é fruto genuíno 

do Evangelho, um temor que apresenta a nós a glória da graça de Deus, um 

temor paradoxal que nos leva a enfrentar a vida corajosamente. 

Em segundo lugar, aqueles que não estão em Cristo também temerão a 

Deus. Contudo, não temerão de forma a viver desfrutando da sabedoria, mas 

sim da ira de Deus. Neste ponto temos que temer ao Senhor é uma realidade, 

porém resta-nos saber se o tememos de forma que andemos em sabedoria. 

Portanto, cabe a pergunta: “Que temor é este que produz a sabedoria?”. A 

resposta é: O temor que gera confiança no Senhor, não medo! O temor que gera 

reverência, respeito e admiração. O temor do Senhor é um modo de viver em  

https://youtu.be/S1xihinmikM
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dependência total de Deus. Aliás, você tem vivido em total dependência do 

Senhor? Saiba que isto constitui-se em verdadeiro temor que produz sabedoria.  

Em terceiro lugar, não podemos de maneira alguma viver distante do 

Senhor. Essa é uma verdade que não podemos desconsiderar, pois mesmo 

quando a desconsideramos estaremos sendo julgados por ela!  Em outras 

Palavras, para o verdadeiro cristão, não existe nenhum episódio de nossas vidas 

que possamos viver sem a submissão ao Senhor. Não importa o quão sabemos 

achamos que somos, sem o Senhor qualquer uma de nossas atitudes se 

caracteriza pura tolice. C. S. Lewis é assertivo quando diz que “em Deus você 

está diante de algo que é, em todos os aspectos, incomensuravelmente superior 

a si mesmo.” 

Por fim, só há verdadeira sabedoria quando tememos ao Senhor. 

Conhecer a Deus nos traz o entendimento, olhar para a santidade de Deus nos 

traz a visão correta das coisas. Talvez fique mais claro assim: Imagine que todos 

nascemos em profundas trevas por conta do pecado, mas aqueles que temem 

são achados por Deus agora podem ver, pois andam debaixo da orientação 

Santa daquele que é a luz do mundo. Sem Deus, sem luz. Sem Deus, só 

haveremos de tropeçar. Portanto, conhecer a Deus constitui-se em verdadeiro 

conhecimento: “O conhecimento do Santo é entendimento”.  

5. Aplicação pessoal/família: 

a) Em nossos dias as pessoas têm abandonado o conceito de “certo e errado” 

por “concordo ou não concordo”. O padrão para definir o que deve ser vivido e 

escolhido foi abandonado e agora está à mercê da opinião individual de cada 

um.  Em outras palavras, cada um pode ter sua verdade, ‘não é errado se te faz 

feliz’, dizem. Contudo, pensar assim é abandonar definitivamente a Palavra de 

Deus, a posição bíblica é que “O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e 

o conhecimento do Santo é entendimento”. Assim, a verdadeira sabedoria e o 

verdadeiro entendimento será sempre, e antes de tudo, conhecer e prosseguir 

em conhecer ao Senhor, ao Santo (cf. Os 6.3a)  
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b) Aqueles que temem ao Senhor são verdadeiramente os sábios. Estes sábios 

têm garantia de vida prolongada por intermédio da sabedoria. A Sabedoria diz: 

“por meu intermédio os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se 

prolongará”. Isto em razão de que a sabedoria nos livrará dos maus caminhos, 

dos vícios, dos exageros, do pecado em geral que, em nossos dias, deixam 

nossas vidas mais exposta para serem ceifadas. Em outras palavras, a 

sabedoria te afasta dos perigos que podem te matar. Contudo, não há 

consequências apenas para as boas escolhas, mas também para as escolhas 

ruins, de modo que a Sabedoria dá um alerta muito sério que diz que, “se você 

for sábio, o benefício será seu; se for zombador, sofrerá as consequências”.  

c) Em Deus, debaixo do temor do Senhor, o que é certo e o que é errado não 

muda, pois sua santidade e justiça também não mudam. Assim, ele aprova e 

abençoa as escolhas que nascem da obediência à sua Palavra. Por outro lado, 

reserva consequências negativas para a rebeldia contra a sua vontade. Assim, 

não há escolha errada que ficará impune 

6. Conclusão:  

Jesus Cristo é o maior especialista do universo em todas as coisas 

humanas (cf, Cl 1. 12-23). Assim, quando aceitamos que não somos a medida, 

mas somos medidos, tememos ao Senhor e assim embarcamos em direção a 

verdadeira sabedoria. 

7. Intercessão: Na lista de orações, disponibilizada nos grupos da IBS, interceda 

pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

8. Ore por missões – CHINA 

Louve a Deus pelos novos convertidos ex-budistas. Apesar dos desafios 

que a igreja chinesa enfrentou no último ano, Deus continua fazendo milagres. 

Apresente os monges que entregaram a vida ao Senhor. 


