
502- TEMOR DO SENHOR 

15/04/2018 à 21/04/2018 

 
Quebra-gelo: O que significa temor para você? 

 

Introdução: Em Gênesis 32:30 Jacó diz que teve um encontro face a face com Deus e a vida dele 

foi salva. Assim com Jacó, nós também já experimentamos dessa salvação, desse amor que nos 

atraiu pra Ele.  

 

Assim como quando as crianças crescem, elas entendem mais sobre as coisas da vida, nós 

também. Conforme vamos crescendo na nossa vida com Deus, vamos ganhando uma 

responsabilidade diante de Deus e diante do mundo de acordo com aquilo que temos aprendido. 

Agora Deus nos olha como seus filhos (comprados) e o mundo passa a ver Deus através de nós 

“Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens” (2 

Coríntios 3:2) 

 

• Colossenses 3:1 diz que nós morremos, e agora que ressuscitamos com Cristo, existe uma 

forma diferente de viver, uma forma que olha para o alto, que olha para um Deus que é 

Santo. 

 

• Então pra viver em santidade, separado pra Ele, precisamos temer ao Senhor.  

 

Desenvolvimento: O Temor... 

 

1-É a raiz da santidade em nossas vidas. 

O temor me leva a viver uma vida sábia, com conhecimento de Deus e da sua Palavra. Salmo 

111:10 diz:O temor do Senhor é o princípio da sabedoria; bom entendimento têm todos os que 

cumprem os seus mandamentos. 

 

2-Temor não é ter medo de Deus.  

Mas é reconhecer sua grandeza, seu poder, sua soberania.Só reconhece quem Deus é, quem se 

relaciona com Ele. Salmo 25:14 diz: O Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e os 

leva a conhecer a sua aliança. Quando tememos a Deus, Ele se revela a nós e passamos a 

conhecê-lo. 

 

3-Reconhecer quem Deus é, me leva a adorá-Lo. 

Me leva a querer agradá-lo, respeitá-lo, obedecê-lo, me faz prostrado diante Dele. Na dedicação 

do Templo, em 2 Crônicas 7:3 a Palavra diz que quando o povo viu o fogo descendo do céu e a 

glória de Deus enchendo o templo, a única coisa que eles conseguiram fazer foi se prostrar com 

o rosto em terra e declarar “Deus é bom, e a sua benignidade (seu olhar de amor) dura para 

sempre”. 

 

4-Ter temor, é não conseguir mais viver como antes.  

O temor me afasta do pecado, me faz odiar o mal, me faz não ter mais prazer nele. Provérbios 

8:13 Temer ao Senhor é odiar o mal.O temor me faz focar mais no “sim”pra Deus, do que no 

“não” que eu preciso dar para o mundo. 

 

Conclusão: Nosso Deus que é SANTO nos chama pra viver com Ele uma vida em santidade, 

uma vida que teme a Ele.  

“Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração”. 1 Pe. 3:15 

O temor nasce no coração. 

 

Por: Danielle  
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