
A QUEM TEMEREI? 

 

Introdução 

 

 Era de madrugada e eu estava dormindo quando um barulho estrondoso acabou me 

acordando, bem como a minha esposa e meus filhos. Quando acordei eu pude perceber que 

meu coração estava batendo a, aproximadamente, 120 pulsações por minuto. Eram 

pulsações fortes, que iam aumentando de velocidade. Eu, então, acendi a luz e minha 

esposa me olhou com aqueles olhos que comunicam: Você é o homem da casa. Vá ver o 

que aconteceu. Eu me levantei e saí procurando o que era, até descobrir que eram apenas 

alguns azulejos que haviam caído de uma parede. A dose de medo que senti naquela hora 

foi significativa. Não somente nessas situações, mas por vezes recebemos alguns 

telefonemas com notícias ruins que também nos assustam. Recentemente, recebi um 

telefone dizendo que um amigo havia levado um tiro entre a coxa e as costas. É um susto! 

Outras vezes, alguém muito mais sensível, de madrugada telefonou dizendo: Minha 

namorada terminou comigo. Porém, basta aquele telefone tocar nessas horas, que dispara 

um sentimento de medo. 

 

Causas do medo 

 

 De certa maneira, todos nós vivemos com medo ao longo do dia a dia. Pode ser que 

você, por causa do que tem acontecido no seu ambiente de trabalho, tema que possa perder 

o emprego. Ou quem sabe, como Abraão, que certa ocasião foi se encontrar com um rei e, 

amedrontado com a situação que tinha à sua frente ele providenciou que as coisas fossem 

amenizadas porque ele estava com medo. Talvez você já teve a experiência de tal como 

Pedro, ficar com medo de dizer a verdade e acabou recorrendo à mentira para ocultar a sua 

identificação, tal como ele fez para ocultar sua ligação com Jesus. Há ainda o exemplo de 

Adão e Eva que se sentiram desconfortáveis por estarem nus e providenciaram roupas para 

si, pois depois de seu pecado eles tinham medo que fossem conhecidos um pelo outro. 

Talvez você traga na sua vida medo de comentários que as pessoas possam fazer e você. Ou 

então, diante da situação política e econômica do mundo, e se sinta amedrontado com o que 



possa acontecer. O seu medo também pode estar relacionado a alguma enfermidade, 

problema no casamento ou até o vestibular. O filho de um amigo nosso chegou na casa dele 

e disse: Mãe, não se divorcia do papai. Não estava na pauta deles, mas o fato de estar 

acontecendo com um amigo dele, fez com que ele ficasse com medo. Há pessoas que 

conseguem se controlar e ser absolutamente insensíveis às situações que podem gerar 

medo. Grande parte dessas já está sepultada e as outras em hospitais psiquiátricos.  

 

O exemplo de Davi 

 

 Dizem que sentir medo é algo fundamental, não exageradamente, mas para saber 

quais são os nossos limites. Eu me admiro por vezes ao olhar o que psicólogos têm 

estudado sobre o interior da alma humana, tentando entender o que faz uma pessoa sentir 

medo. Davi não foi um psicólogo, mas ele sabia muito sobre medo. Ao longo dos salmos 

escritos por ele, ele descreve uma série de situações vividas por ele mesmo que são 

amedrontadoras. No entanto, percebemos nesses salmos o seu testemunho e a apresentação 

de princípios de como, de fato, se vence o medo. Na ocasião do salmo 27, ele estava 

vivendo em uma situação amedrontadora. Seu filho havia dado um golpe de estado. Ele 

reuniu jovens da nação e pretendia dar um golpe, fazendo com que Davi tivesse que fugir, 

pois seu próprio filho estava pronto para matá-lo.  

 Os versículos 2 e 3 dizem: Quando malfeitores batalham contra mim para devorar 

me, meus inimigos   e opressores é que tropeçam  e caem. Se um exército se acampar 

contra mim, não temerá o meu coração, se levantar-se contra mim uma guerra, eu ainda 

confiarei. No 12 também lemos: Não me entregues ao desejo de meus inimigos, pois 

levantam contra mim testemunhas falsas que suspiram violência.Havia uma série de 

situações que aquele conflito gerado pelo seu filho estava provocando: guerras, inimizades, 

brigas, falatórios. Porém, quando olhamos para o versículo 1 lemos: O Senhor é a minha 

luz e minha salvação, de quem terei medo?O Senhor é o refúgio da minha vida, quem me 

amedrontará? Ele vivia uma situação de medo, mas o que percebemos ao olhar este 

primeiro versículo é que Davi está absolutamente confiante. Em vez de se sentir 

amedrontado, ele se sente corajoso para enfrentar essa situação. Davi vivia situações 

suficientemente críticas para produzir medo. Entretanto, o que lemos no salmo 27 é 



que ele nos propõe os antídotos para o medo. Eu imagino que todas as pessoas tenham 

medo, em algum sentido ou em outro. Personalidades diferentes reagem de maneira 

diferente ao medo, mas ele está sempre presente. A questão é que, o que vemos em Davi 

não é a sua personalidade fazendo com que ele se sinta seguro nessa situação.  

 

O Senhor é a minha luz 

 

 A luz no final do túnel 

 

 O primeiro antídoto é, justamente, o mencionado no início do versículo 1: O Senhor 

é a minha luz. No começo dos anos 80 eu tive a oportunidade de viver três anos na cidade 

de Ouro Preto. Uma cidade que, no passado, foi o centro de produção de ouro. Passeando 

pela cidade, você pode observar uma trama de túneis, obviamente por baixo da terra, onde 

no tempo da exploração do ouro, havia escravos que ali viviam sem ver a luz do dia. Por 

questões de segurança, não é possível visitar esses túneis, mas dá para imaginar como é que 

aquelas pessoas se sentiam, estando num túnel sem ver qualquer luz. Alguns, embora 

literalmente não tenham vivido essa situação, já se sentiram da mesma maneira, dizendo: 

Eu estou dentro de um túnel e não consigo ver a luz no fundo dele.  O fato de poder ver a 

luz é uma situação muito gratificante. Assim, eu diria que você pode estar vivendo numa 

situação de tribulação, ou já ter vivido a possibilidade da morte e não percebeu a luz que 

vai orientar todo esse processo.  

 É interessante que o salmista, na situação de medo, diz que o Senhor é sua luz. É 

Ele que vai iluminar o suficiente, não só para ele entender onde está, mas também para 

poder se mover na situação real. No versículo 7 o salmista diz: Ouve Senhor a minha voz 

quando clamo, compadece-te de mim e responde-me. Há um clamor na vida desse homem, 

quando ele se dirige a Deus, envolto em todo esse contexto de medo. Ele pede ao Senhor 

que o ajude, que ouça a sua oração e, então, sente o recado de Deus na sua alma. É 

justamente isso o que lemos no versículo 8: A ti meu coração Ele fala: ‘Busca a minha 

presença’.  A tua face, Senhor, eu buscarei.  O Senhor está lhe dizendo para buscar a Sua 

presença. Numa situação angustiante, ele consegue ouvir o recado de Deus ao seu coração. 

 



 Buscando a presença de Deus 

 

 Na verdade, a presença aqui é a própria face. Por isso ele diz no versículo 9: Não me 

escondas a tua face Senhor, não rejeites em ira teu servo, pois tu és a minha proteção; não 

me abandones, nem me desampares, oh Deus da minha salvação.  Davi pede que o Senhor 

não esconda o seu rosto, que Ele lhe mostre Sua face. No versículo 10 ele diz: Ainda que 

meu pai e minha mãe se esqueçam de mim, o Senhor me acolherá. A mensagem que 

percebemos aqui é que esse salmista está sendo orientado e motivado por Deus a buscar a 

face do Senhor, e a perceber que dela provém luz suficiente, instrução e direção para que 

ele sabia como deve andar. Ele está num túnel, supostamente sem saída e sem luz, mas 

Deus lhe diz: Busca a minha presença. Na benção que o Senhor instruiu ser dada àquele 

povo havia a seguinte mensagem: O SENHOR te abençoe e te guarde;  o SENHOR faça 

resplandecer o seu rosto  sobre ti e te conceda graça;  o SENHOR volte para ti o seu rosto 

e te dê paz.(Nm. 6: 24-26). Creio que em toda a mensagem do salmo 27 Ele está dizendo 

para que busquemos a Sua presença, a Sua face. Isso está relacionado com o conceito 

judaico de um rosto resplandecente. A idéia, então, é que nesse ambiente de escuridão e 

tribulação, o salmista quer ver o rosto do seu Deus brilhar, ele quer ver o Seu favor, quer tê-

lO acessível e pronto a agir. Apesar da situação amedrontadora, Davi tem o antídoto para o 

seu medo. Ele reconhece que é o Senhor que o conduzirá a atingir a luz em meio a toda 

aquela escuridão. 

 

O Senhor é a minha salvação 

 

 A realização de milagres 

 

 Há ainda um segundo antídoto que encontramos neste versículo 1, quando ele diz: 

O Senhor é a minha salvação. No versículo 12 é dito: Não me entregues ao desejo de meus 

inimigos, pois levantam contra mim testemunhas falsas que suspiram violência.  Essa é a 

situação em que ele estava vivendo. Davi, de fato, tinha inimigos, que estavam falando 

falsamente acerca dele e suspirando violência. No versículo 9 lemos: Não me escondas a 

tua face Senhor, não rejeites em ira teu servo, pois tu és  



a minha proteção; não me abandones, nem me desampares, oh Deus da minha salvação. A 

palavra salvação na Bíblia é empregada em diversas situações. Não seja tão simplista a 

ponto de toda vez que encontrar essa palavra, concluir que se trata da salvação em Cristo, 

da condenação dos pecados. Sem dúvida, as escrituras nos apresentam a salvação em 

Cristo, pois Ele morreu por nós, pagou nossos pecados e somente por isso nos fomos 

salvos.Entretanto, as Escrituras nos apresentam também a salvação em outras situações 

embaraçosas. 

  Há aproximadamente um ano eu fui almoçar com um amigo da minha adolescência 

e, ao perguntar como ele estava, ele me disse que tinha acabado de cometer uma grande 

burrada. Apesar dele não ter sido muito específico, ele deixou a seguinte mensagem para 

mim: Eu estou endividado. Dias atrás eu o encontrei novamente e perguntei como é que 

estava aquela situação que ele havia mencionado. Ele, então, me disse que sua expectativa 

era de, até Fevereiro, quitar suas dívidas. Ele conseguiu se salvar dessa situação, pois 

passou a se orientar por princípios bíblicos, compreendendo o que Deus diz sobre finanças 

e, ao praticar isso, começou a reorganizar sua vida. Por vezes nós queremos que Deus faça 

um milagre e nos livre de uma situação ruim e, talvez você até considere que é jogando na 

loteria é que Deus dará oportunidade de pagar suas dívidas.Pode até ser, não vou dizer que 

não. Porém, o método mais comum, onde eu vejo Deus salvando pessoas, é quando elas 

resolvem aplicar na sua vida os princípios das Escrituras. Se o seu relacionamento está 

quebrado espere por um milagre, mas fazendo a sua parte. Seja o marido ou a esposa que 

Deus determina que você seja. O viver dentro dos princípios oferece oportunidade de você 

viver na graça e a obter a ajuda de Deus para enfrentar situações difíceis. Pode ser que você 

esteja tão cansado, estressado e angustiado que a sua proposta de vida seja o suicídio. Não é 

difícil perceber a negligência e o exagero, que acabam levando ao esgotamento intelectual, 

físico e emocional. Tire alguns dias de férias, faça uma agenda plausível para um ser 

humano, e, acima de tudo, siga princípios estabelecidos por Deus, que você poderá sair 

dessa situação. 

 

 Conhecer a Palavra 

 



 Além disso, no entanto, percebemos que Deus também age através de um poder 

inexplicável. Mas Deus se manifesta e nós vemos que, realmente, não há dúvida, que Ele se 

manifestou. Assim, para trabalhar com esse conceito de salvação, precisamos inicialmente 

conhecer a Palavra de Deus, pois seguindo sua orientação teremos oportunidades de ser sal. 

Recentemente ouvi a piada de um cara que, andando pela calçada viu uma casca de banana 

e concluiu: Puxa, já vou cair de novo. Nós não precisamos ver problemas que nos 

derrubaram no passado e sofrer novamente com eles. Com a orientação e o auxílio de Deus 

podemos observar o que é uma casca de banana e não levar o tombo, pois agora sabemos 

como cair. Conhecendo a Palavra você aprende a agir e a evitar novos tombos. Conhecendo 

a Palavra você também aprende as soluções de Deus após levar o tombo. Você pode saber 

que Deus perdoa o pecado e pode restaurar sua vida. Davi foi um homem que viveu todas 

essas experiências e alcançou a salvação. Algumas vezes, sua situação era tão crítica que 

ele não conseguiria sair dela, a não ser pela intervenção maravilhosa de Deus. Outras vezes, 

ele estava passando por algo, cuja responsabilidade era totalmente sua, e ele teve que tratar 

com Deus, confessar com Deus e pedir que Deus agisse.  

 

 Deus está agindo 

 

 Deus tem sua maneira interessante de agir, sendo que, na minha vida, é quase 

sempre da seguinte forma que Ele age. Note o versículo 2: Quando malfeitores batalham 

contra mim para devorar-me, meus inimigos e opressores é que tropeçam e caem. Deus 

age de uma maneira tão discreta que, a primeira coisa que enxergamos é que o inimigo 

tropeçou e caiu. Você pode considerar aquilo como sorte, ou então considerar que aquilo 

ocorreu por habilidade de Deus. Na verdade, é sempre Deus agindo à sua maneira, 

discretamente, e misteriosamente. Cabe a nós olhar para trás e dizer: É o Senhor que faz 

isso, é o Senhor que está agindo. No versículo 6 ele diz: Então será exaltada a minha 

cabeça acima dos que me cercam. Oferecerei Na maior parte das traduções aparece “então 

triunfarei”. A idéia apresentada é que Deus não quer que você abaixe sua cabeça. Quando 

Ele intervém você pode andar de cabeça erguida. No versículo 13 é dito: No entanto me fio 

na bondade do Senhor ainda nesta terra. Ele sabe que na eternidade viverá com o Senhor, 

mas ainda nessa vida, nessa terra, ele quer provar da manifestação e da bondade do seu 



Deus. Na segunda parte do versículo 6 ele ainda diz:  em seu tabernáculo sacrifícios 

aclamadores. Cantarei e tocarei ao Senhor. Ele está no meio da situação crítica, mas sabe 

que o Senhor responderá. Então, em vez de viver em lamento e depressão ele diz: Senhor, 

eu sei que essa situação é critica, mas eu sei que serei salvo por Ti. Um homem que 

dedicou muitas horas estudando a Bíblia comigo no passado, continuamente me dizia a 

seguinte frase: Fernando, eu tenho a certeza que quanto maior for a dificuldade, maior terá 

que ser o milagre. Davi sabe que está vivendo uma situação desagradável, com um peso de 

emoção fortíssima. Mas ele sabe que tem o antídoto, que Senhor é sua salvação, por isso 

não temerá ninguém.  

 

O Senhor é o meu forte refúgio 

 

 Por fim, o salmista apresenta o terceiro antídoto que acalma a alma. Ele diz no 

versículo 1: O Senhor é o refúgio da minha vida. Nos versículos 4 e 5 percebemos que 

refúgio é esse. No 4 é dito: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: que eu more na casa 

do Senhor todos os dias para contemplar a beleza do Senhor e refletir em  

seu templo.  Ele tem um pedido para Deus: ele quer estar na casa do Senhor. Ele se refere 

aqui ao tabernáculo, o local onde Deus manifestava o seu pacto com o povo. No versículo 5 

lemos: Pois no dia da adversidade me ocultará em sua tenda, me protegerá em refúgio de 

sua tenda e me colocará sobre um rochedo. Davi, em meio a todo esse aperto, não quer 

estar em outro lugar a não ser na presença do Senhor. Interessante é que uma tenda é uma 

figura que não oferece absolutamente segurança. Quem oferecia segurança naquele 

tabernáculo, não era a tenda em si, e sim o Deus que ali se manifestava. Por isso o salmista 

diz: O Senhor é um rochedo. Ele sabe que podem fazer o que quiserem com ele, machucá-

lo, provocá-lo, que ele está num lugar firme, no Seu Senhor.  

 Ele está tão convicto disso que diz no versículo 4: Uma coisa peço ao Senhor e a 

buscarei: que eu more na casa do Senhor todos os dias para contemplar a beleza do 

Senhor e refletir em  seu templo. Ele quer morar na casa do Senhor para contemplar a 

beleza, a ternura e a bondade de Deus. Mesmo sendo um guerreiro, ele reconhece que 

precisa do aconchego do Senhor. Ele não quer apenas contemplar isso, mas também refletir. 

O raciocínio é que, à medida que o seu pensamento estiver em torno da grandeza, da 



bondade, do poder, da soberania e do amor de Deus, não há nada de que ele possa ter medo. 

A quem eu temerei? Quando Davi está escrevendo esse salmo, ele não tem ainda a solução, 

ele não está ainda vendo a luz. Entretanto, sua convicção é tanta que ele diz: O Senhor é 

luz, é minha salvação e meu refúgio. Quem é que vai me amedrontar? De quem terei 

medo? De maneira nenhuma eu viverei amedrontado! Isso aqui não é por causa de alguma 

natureza diferente que Davi tinha. O fator diferencial, e que tirava do seu coração qualquer 

tipo de angústia, era o Senhor, que é luz, salvação e rochedo. É justamente isso que ele diz 

no versículo 1: O Senhor é a minha luz e minha salvação, de quem terei medo?  

O Senhor é o refúgio da minha vida, quem me amedrontará? Assim, no versículo 5 

também diz: Pois no dia da adversidade me ocultará em sua tenda, me protegerá em 

refúgio de sua tenda e me colocará sobre um rochedo. Ele sabe que tudo isso será 

garantido por Deus. 

 

A prioridade de Davi 

 

 Quero chamar agora sua atenção para a maneira como Davi processou tudo o que 

estava acontecendo. No versículo 4 Davi focaliza algo: Uma coisa peço ao Senhor e a 

buscarei: que eu more na casa do Senhor todos os dias para contemplar a beleza do 

Senhor e refletir em  seu templo. Nesse contexto, de situações amedrontadoras, Davi está 

nos dizendo para, em primeiro lugar, orarmos; em segundo lugar, agir. Ele busca estar na 

presença de Deus, morar na Sua casa, contemplar a Sua beleza e refletir em Nele. Essa é a 

maneira desse homem enfrentar situações de tribulação. Assim, a sua alma vai ficando 

como uma esponja, encharcada dessas verdades de Deus, que não teme nada. Isso era 

prioridade para Davi na situação de medo. Quando Davi entra no cenário da história de 

Israel, ele entra, justamente, num contexto de uma situação extremamente assustadora. Os 

filisteus estão entrando e levando vantagem em Israel, porque existe um gigante lá, Golias, 

que cada vez que se dirigia aos soldados, eles pulavam fora. Davi, vendo aquele homem 

blasfemando, e sendo ele temente a Deus, fica indignado com tudo aquilo. Declarando, 

então, sua confiança no Senhor, com uma funda e uma espada derrota aquele homem. A 

diferença entre o exército e Davi, era que eles só olhavam para o gigante, ao passo que este 



se tornava cada vez maior e Deus, cada vez mais insignificante. Davi, no entanto, olhava 

para Deus, que encharcava sua alma, fazendo com que o gigante parecesse um anão.  

 

Vencendo o medo 

 

 Na situação narrada no salmo 27, ele quer buscar a presença de Deus. Pela maneira 

como ele comunica no versículo 8, ele busca com certeza: A ti meu coração Ele fala: 

‘Busca a minha presença’.  A tua face, Senhor, eu buscarei.  Ele tem a certeza que Deus é 

um Deus de amor, poderoso e fiel que não o deixará na mão. Por isso, no versículo 13 ele 

diz: No entanto me fio na bondade do Senhor ainda nesta terra. Isso era um compromisso 

de Deus, parte do Seu caráter. No versículo 14 ele conclui, para si mesmo: Espera no 

Senhor, fortalece-te, dedique-se a esperar no Senhor.  Há um esforço aqui de Davi, em 

confiar. A sua alma, certamente, em certos momentos se aflige e não sabe quando é que o 

Senhor vai agir. No entanto, ele reconhece que tem que esperar e se fortalecer no Senhor. 

Ele se dedica a esperar no Senhor. É como se Deus estivesse lhe dizendo para, ainda que a 

situação pareça que não tem saída, ser teimoso e esperar, perseverar. Quanto mais crítica 

for a situação vivida, maior será o milagre. Eu posso imaginar quais são os seus temores 

hoje. Qual é o motivo que, na sua alam, hoje o amedronta? Pode ser no campo profissional, 

financeiro ou no próprio relacionamento. Há motivos para a alma sentir medo. Porém, 

quanto mais você se encharcar dessa idéia da presença do Senhor, mais você perceberá que 

não há porque temer. Não tem nada nem ninguém que seja uma ameaça para você. Coloque 

num papel os seus medos e ore a Deus. Peça que Ele o ajude a esperar, a fortalecer sua 

alma e crer no que Ele fará, para então, você oferecer sacrifícios e cânticos de louvor e 

gratidão. 

 

   


