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TEMOR E VIDA 
Provérbios 19.23 

 

1. Leitura: Salmo 1 

2. Cântico: Ao único 

IBSPLAY:  https://youtu.be/CPm1ZokQOVg 

3. Confissão/Gratidão – Deus, meu fim, o meu maior e mais nobre prazer é 

estar familiarizado contigo e com a minha alma imortal e racional; é doce e 

deleitoso olhar para o meu ser quando todos os meus poderes e paixões estão 

unidos e empenhados em buscar-Te, quando minha alma anseia e 

apaixonadamente suspira por conformidade contigo e pelo pleno gozo de Ti; 

nenhumas horas passam com tanto prazer quanto as que são gastas em 

comunhão com o Senhor e com o meu coração. 

 

4. Leia Provérbios 19.23 – Este provérbio, em certa medida, é paradoxal, pois 

apresenta que temer ao Senhor é desfrutar verdadeira segurança. 

O que faríamos caso nos sentíssemos em perigo? Talvez reforçaríamos 

as portas, colocaríamos mais travas ou câmeras de segurança quem sabe? A 

verdade é que todas essas ações, e outras como estas, são até prudentes, mas 

podem ser vãs. O salmista entende muito bem esse sentimento quando ele diz: 

“Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela” (cf. Sl 127). O seu 

significado enfatiza que o esforço humano é inútil sem a intenção providencial 

do Senhor. 

Quando tememos mais a homens do que a Deus, nos tornamos tolos. 

Bem como, quando confiamos mais nos homens do quem em Deus nos 

tornamos tolos. Não há sabedoria nisto, pois Deus é Soberano sobre tudo. 

Àquele que guarda e sustenta todas as coisas enquanto dormimos, a este 

deveríamos temer. É neste ponto que está o que chamamos de paradoxo. Um 

paradoxo são duas ideias que parecem contrárias, mas na realidade não são. 

https://youtu.be/CPm1ZokQOVg
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Em se tratando de Deus, afirmamos, é o temor a Ele que significa verdadeira 

segurança. É temer e correr a direção a Ele que é verdadeiro porto seguro.  

Portanto, há uma diferença entre o temor aos homens e o temor a Deus. 

A diferença é que temor de ladrões, por exemplo, é constituído apenas por medo, 

enquanto o temor do Senhor envolve medo, respeito, reverência, profunda 

admiração, adoração e obediência. Esse conjunto nutrido pelo servo de Deus 

tem a capacidade de conduzi-lo por caminhos seguros que lhe preservam 

a “vida”. Essa verdade pode ser sintetizada em outro provérbio que diz: “O 

temor do Senhor é o princípio da sabedoria”. Temer a Deus evita que sejamos 

tolos e nos motiva a andar prudentemente diante desse grandioso Deus.  

Por fim, O escritor prossegue dizendo que “quem o teme pode descansar 

em paz”, revelando que a paz de que se trata aqui é estar “livre de problemas”. 

Assim, o temor do Senhor faz com que o servo de Deus evite os caminhos 

perigosos do mundo ao ser instruído, em santo temor, por sua Palavra.  

5. Aplicação:  

a) Como sintetizar a verdade desse provérbio? O temor do Senhor, que é a 

sabedoria, nos garante verdadeira segurança n´Ele. O temor do Senhor é temor 

por Sua Palavra. 

b) Não viva como um tolo, tomando decisões como se fosse o rei de si mesmo. 

Essa postura é exatamente contrária ao ensinamento desse provérbio. Antes, 

tema ao Senhor, corra em direção aos Santos conselhos da Palavra de Deus, 

tome decisões biblicamente orientadas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. 

c) Reflita sinceramente: como as Escrituras te corrige e instrui? O quanto isso é 

importante e relevante para sua vida?   
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6. 30 dias de oração pelo Afeganistão 

 

DIA 11: ORE CONTRA A DESINFORMAÇÃO 

Por causa da tomada do Talibã, o jornalismo local diminuiu no 

Afeganistão. Temendo retaliação do grupo extremista por terem sido marcadas 

como coniventes com o Ocidente, as empresas de mídia fecharam as portas. 

Além disso, e por causa da falta de fontes de notícias confiáveis no país, notícias 

falsas têm proliferado em todo o mundo sobre o que está acontecendo no país. 

Muitas dessas informações não verificadas também dizem respeito aos cristãos, 

causando medo, pânico e alarme indevido. 

Interceda para que apenas a verdade sobre o que está acontecendo no 

país seja divulgada. Ore contra a censura e a desinformação. Peça a Deus que 

preserve as histórias de seu povo. 


