
 

VI. Como começamos a nos vestir com o temor de Deus? 

 
▪ Não estamos tentando simplesmente “encontrar 

soluções” para o nosso temor dos homens, mas 

buscando um temor do Senhor mais profundo.  

 

A. Medite no evangelho! 

 

 

B. Estude o caráter de Deus. 

 

 

C. Arrependa-se do orgulho. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Adicionais: 

Jerry Bridges, Confiando em Deus 

John Murray, The Fear of God: The Soul of Godliness 

J. I. Packer, O Conhecimento de Deus 

John Piper, The Pleasures of God 

John Piper, Deus é o Evangelho 

Ed Welch, Quando as Pessoas são Grandes e Deus é Pequeno  

 

 

Próxima Semana: De que maneira tememos os homens? Tendo medo que nos 

exponham. 

 
 

 
TEMOR DOS HOMENS*  
Aula 2: O que é o temor de Deus? 

*Este material foi traduzido pela Igreja Batista Calvário em Pinhais 

 

“A noção fundamental que existe por detrás do temor do Senhor é muito mais abrangente 

que nosso entendimento moderno de temor. Embora a santidade de Deus vá fazer muitos 

joelhos tremerem quando Jesus vier novamente, um temor do Senhor maduro se 

assemelha mais a devoção, deslumbramento e adoração. É a resposta à presença divina 

que clama: ‘Tua glória é irresistível’, ‘Na tua presença, nada mais importa. Tu és tudo 

o que eu desejo.’ Além disso, ele é uma resposta ativa. Ele faz alguma coisa. Não é 

simplesmente uma devoção passiva; segue a Cristo em obediência. Procura a sua 

vontade e mal pode esperar para realizá-la.” (Ed Welch, Hábitos Escravizadores) 

 

Definição de Temor de Deus: Submissão reverente que leva à confiança e à 

adoração obediente. 

I.  Quem deve temer a Deus? 

 

Sl 33:8—Todos devem 

Sl 36:1—Os ímpios não temem 

Rm 14:11—Todos irão temer 

 

II.  Por que devemos temer a Deus?  

Design: fomos feitos para isso 

 Gn 1:26-27 – Fomos criados para representá-lo, mas também temê-lo.  

Porque ele é digno 

Sl 2:10-11—O temor é a essência do que significa servir o Senhor 

Sl 89:6,7—Deus é mais temível que todos os que o cercam. 

Sl 90:11—Sua ira é proporcional ao temor que ele merece.  
Sl 27:1—O Senhor é a nossa salvação 

 

Para o nosso próprio bem.  

Sl 111:10/Pv 1:7—O temor do Senhor é o princípio da sabedoria 

e do conhecimento 



Sl. 115:11—Deus é auxílio e escudo para aqueles que o temem 

Sl 115:13—O Senhor abençoará os que temem a ele 

Sl 118:4—Seu amor dura para sempre 

    Sl 23:4—O triunfo sobre o temor do mal 

Sl 25:14— O Senhor confia seus segredos àqueles que o temem 

Sl 27:3—Não precisamos temer o dano físico 

Sl 31:19—A bondade de Deus é derramada sobre os que o temem 

Sl 33:18—Os olhos do Senhor estão sobre os que temem a ele 

Sl 34:4— Temê-lo nos liberta dos temores menores 

Sl 34:9—Não nos falta nada 

Sl 103:11—A magnitude do seu amor pelos que o temem 

Sl 103:13—Ele se compadece como um pai dos que o temem  

Sl 111:5—Ele provê o alimento para os que temem a ele 

Sl 130:4—Há perdão para aqueles que temem a ele  

Sl 145:19— Atende aos desejos dos que o temem 

Sl 147:11— O Senhor se deleita naqueles que o temem  

Pv 10:27— Temer ao Senhor prolonga nossa vida 

Pv 15:33—O temor do Senhor ensina sabedoria ao homem 

Pv 16:6— Pelo temor de Deus, o homem evita o mal 

Pv 22:4—Temer a Deus resulta em riquezas, honra e vida  

 

 

III. O temor do Senhor é perdido: o que acontece quando não 

tememos a Deus?  
 

A. A pior troca  

 

B. Alienação de Deus  

 

C. Alienação uns dos outros. 

 

i. Medo de ser exposto/envergonhado 

ii. Medo de ser rejeitado 

iii. Medo de sofrer dano físico 
 

 

 

IV. Como podemos recuperá-lo? 
 

Cristo nos dá a justiça que precisamos desesperadamente. 

 

A. A maior troca (2 Co 5:21) 

 

B. A justiça de Cristo pelo nosso pecado 

 

 

 

 

V. Como é o temor do Senhor na prática? 

 

 

Descrições do temor de Deus em ação dadas pela Bíblia:  
  

Sl 22:23—Ele nos faz louvar 

 Sl 66:16—Ele nos faz ouvir a verdade 

Sl 76:8—Ele nos acalma 

Sl 86:11—Ele nos torna ensináveis e de coração não-dividido 

Sl 119:63—Ele nos faz seguir os preceitos do Senhor 

Sl 119:74—Ele nos faz depositar nossa esperança na Palavra 

Sl 119:79—Ele nos faz entender os estatutos de Deus. 

Sl 119:120—Ele nos faz temer reverentemente as leis de Deus  

Sl 128:1—Ele nos faz andar nos caminhos do Senhor 

Pv 3:7—Ele nos faz não sermos sábios aos nossos próprios olhos (humildade) 

Pv 8:13—Ele nos faz odiar o mal 

Pv 14:2—Ele nos faz andar na retidão. 

 

 

 

Exemplos de pessoas que temeram a Deus: 

 
 


