
-A cultura, muitas vezes, determina como será a nossa experiência de temor dos 

homens, mas ele está presente em todas as culturas.  

 

6. Existe alguma situação em que o temor dos homens é aceitável? Se 

sim, como nós podemos saber qual? 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão: Tememos os homens porque não tememos a Deus ou 

porque não o tememos o suficiente. 

 

 

 

 

Recursos Adicionais: 

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

Regular) 

 

Lou Priolo, O Desejo de agradar outros: Livrando-se da armadilha da busca por 

aprovação (Editora Nutra) 

 

Ed Welch, Running Scared: Fear, Worry and the God of Rest 

 

C. J. Mahaney, Humildade: Verdadeira Grandeza (Editora Fiel) 

 

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

 

Estrutura do Seminário: 

 

Semana 1: O que é o temor dos homens? 

Semana 2: O que é o temor de Deus? 

Semana 3: De que maneira tememos os homens? Tendo medo que nos exponham. 

Semana 4: De que maneira tememos os homens? Tendo medo que nos rejeitem. 

Semana 5: De que maneira tememos os homens? Tendo medo que nos façam mal. 

Semana 6: Mesa redonda — Vivendo e crescendo no temor do Senhor 

Semana 7: Uma nova visão pela qual viver: ame o Senhor e o seu próximo. 

 

 

 

TEMOR DOS HOMENS * 

Aula 1: O que é o temor dos homens? 

*Este material foi traduzido pela Igreja Batista Calvário em Pinhais 

“Temer as pessoas é uma armadilha perigosa, mas quem confia no Senhor está seguro.” 

(Provérbios 29.25 - NVT) 

 

“Muitas pessoas com as quais tenho conversado também tiveram um despertamento, 

quando passaram a enxergar o poder controlador que as outras pessoas tinham em suas 

vidas. Elas despertaram para uma doença da alma chamada, na linguagem bíblica, 

‘temor dos homens’. Embora se declarassem adoradoras do Deus verdadeiro, por dentro 

temiam as outras pessoas. Isto não quer dizer que elas ficavam aterrorizadas ou que 

tinham literalmente pavor dos outros (embora tivessem mesmo às vezes). ‘Temor’, no 

sentido bíblico, é uma palavra com um significado muito mais amplo. Inclui não só ter 

medo, mas também cultivar uma intensa admiração por alguém, ser controlado ou 

dominado pelos outros, adorar outras pessoas, colocar sua confiança em homens ou 

necessitar deles… Independentemente da forma como você coloque, o temor dos homens 

pode ser resumido deste modo: é uma substituição de Deus por pessoas. No lugar do 

temor do Senhor guiado pela Bíblia, nós tememos os outros.”—Ed Welch, Quando as 

Pessoas são Grandes e Deus é Pequeno 

 

1. Onde, quando e como nós lutamos com o temor dos homens? 

 
-Podemos vê-lo no nosso ambiente de trabalho 

 

 

-Nós o experimentamos quando temos conflitos com outras pessoas 

 

 

-Aparece mais abertamente no nosso ambiente familiar 

 

 

-Pode ser visto até mesmo na igreja 

 

Perguntas para um autodiagnóstico tiradas de Quando as Pessoas são Grandes e 

Deus é Pequeno: 

-Você já teve que lutar contra a pressão do grupo? 

-Está sobrecarregado de tarefas e compromissos porque não consegue dizer não? 

-Já teve medo de ser exposto como uma grande fraude? 

-Está sempre pensando e repensando suas decisões por causa do que os outros podem 



pensar? Tem medo de se arriscar? 

-Você conta mentiras, principalmente as que parecem “inofensivas”? 

-Evita as pessoas? 

-Quando se compara com os outros, você se sente bem consigo mesmo?  

-Você, alguma vez, já teve vergonha de compartilhar sua fé em Cristo? 

 

*Como está o temor dos homens em sua vida? 

 

Principais categorias de temor dos homens: 

 

-Nós temos medo de ser expostos. 

 

 

 

-Nós temos medo de ser rejeitados. 

 

 

 

-Nós temos medo de que nos façam mal. 

 

 

Que pessoas sofrem com o temor dos homens? 
-1Co 10:13 

 

 

2. Por que tememos os homens? 

-Experiências do passado 

 

 

-Orgulho 

 

 

        -Uma visão errada das outras pessoas baseada nas nossas necessidades 

 

 

-Uma visão errada do que nós merecemos 

 

3. O que a Escritura diz sobre o temor dos homens? 

-Ele se originou na Queda. (Gn 3:6-7) 

 

 

-Baseia-se numa visão limitada das coisas. (Lc 12:4-5) 

 

 

-É uma armadilha destrutiva. (Pv 29:25) 

 

 

-É o oposto do amor. (1Jo 4:18) 

 

 

-Ele diminui a natureza da nossa posição em Cristo. (Rm 8:35, 38-39) 

 

 

Exemplos de pessoas da Bíblia que temeram os homens mais do que a Deus: 

 

 

 

4. Os frutos que o temor dos homens produz em nossas vidas 
  

-Insatisfação 

 

 

-Dependência doentia dos outros 

 

 

-Decepção e Ceticismo  

 

 

-Amargura 

 

*Quais desses frutos você vê em sua vida? 

 

 

5. Como o mundo vê o temor dos homens? 

-Que explicação o mundo dá para ele? 

 

 

 

-Como o mundo “lida” com ele? Como usa o temor dos homens em seu próprio 

benefício? 

 

 

 


