13-TEMOR
15/04/2018 à 21/04/2018
Quebra-gelo: Você sabe o que é temor?
Texto Bíblico: Salmo 25:12, Provérbios 10:27 e Provérbios 29:50
Introdução: Logo que comecei a ir ao GE e na igreja ouvia muito falar de “temor a
Deus”. Mas como eu não tinha muito contato com a Bíblia e com a igreja não entendia
muito o que era temor, e tinha medo de perguntar o que significa essa palavra. Até que
um dia, em uma pregação da pastora Debora, aprendi que “temor” é respeitar, obedecer,
ouvir com amor em primeiro lugar. E assim fui buscando em “temer a Deus”.
Desenvolvimento: Agora que já sabemos um pouquinho o que é “temor”, vamos tentar
descobrir o que tememos de verdade. Pensar e buscar “temer” o que é vida para a nossa
vida. Vamos lá?
1-Temor a Deus: Além de respeitar, temer a Deus é dar a Ele um lugar especial na nossa
vida, chamamos isso de “lugar de honra”. É ter atitudes que agradem a Deus por que são
atitudes que nos fazem bem. E isso é tudo o que mais Deus deseja, o nosso bem. Temor
a Deus é querer os desejos de Deus para nossa vida acima dos nossos próprios desejos.
• Você sabe de um desejo, uma vontade que Deus tem para você, mas que as vezes
você não quer fazer?
Quando tememos a Deus buscamos fazer a vontade Dele.
2-Temor do homem: É ficar com medo, com vergonha, desconfiado. Quando somos
pegos por esse medo, vivemos fugindo e fingindo ser o que não somos, com medo da
pessoa não querer mais estar com a gente.
• Você já sentiu vergonha na escola, com os amigos e até com a família por vir na
igreja?
• Alguém já tirou sarro de você por causa de algo que você acredita, ou por quem
você é?
• Você muda seu jeito de se comportar quando está perto de alguém só para que
essa pessoa fique com você, seja seu amigo?
• Você já escondeu alguma coisa que fez de errado com medo da reação dos seus
pais?
Se suas respostas foram “sim” isso significa que você tem um “temor” à pessoas e isso
te faz mal, te faz sentir muito mal.
Quando fazemos alguma coisa errado, precisamos reconhecer nosso erro, nos arrepender
e pedir perdão, buscando ser melhor, sem medo de contar para os pais ou responsáveis,
mas sim pedindo a ajuda deles.
Quando alguém nos humilha ou envergonha pelo o que somos, precisamos ter coragem
de falar que não gostamos desse comportamento e não ter medo de perder essa amizade
que na verdade não é amizade. Amizade verdadeira tem respeito e cuidado.
Ficamos muito ocupados nos protegendo e nos tornamos triste em servir a Deus, com
medo do que as pessoas possam nos fazer.

Conclusão: Vimos que o nosso temor deve ser a Deus, com isso nossa vida ser
prolongada e nossos caminhos guiados e seguros por Ele, esse é o melhor desejo, ter a
companhia de Deus. Temendo, amando e respeitando sobre todas as coisas. Eu já escolhi
temer a Deus, e você?
Vamos orar para que em qualquer circunstância o temor a Deus esteja em primeiro lugar
nas nossas vidas. Vamos orar!
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