
Onde não há o temor do Senhor, há 
vulnerabilidade às más in�uências, insensatez e 
imoralidade. Mas o que teme ao Senhor anda na 
sabedoria que é adquirida por meio de um 
relacionamento correto com Ele. Considere mais 
este ensino da sabedoria:

“O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os 
loucos desprezam a sabedoria e o ensino”. (Pv 1.7)

Pais que temem ao Senhor revelam a seus �lhos 
que são pecadores como eles e que por causa dessa 
condição recorrem sempre à graça transformadora 
de Deus revelada em Cristo Jesus. Pais que não 
temem a Deus desperdiçam esforços, dinheiro e 
tempo tentando mudar o comportamento dos 
�lhos sem recorrerem ao evangelho de Cristo para 
que os corações deles sejam transformados. 
A melhor proteção que podemos dar para nossa 
família é andarmos no temor do Senhor e a melhor 
segurança que nossos �lhos podem provar é 
viverem no temor do Senhor seguindo o exemplo 
de seus pais. Desprezar a sabedoria e o ensino que 
Deus nos oferece é loucura!
Onde encontrar segurança num mundo “louco” 
que despreza a sabedoria e o conhecimento de 
Deus?  

“O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os 
laços da morte”. (Pv 14.27)

Quem não deseja segurança para sua família? 
Atualmente eu e minha esposa moramos em um 
loteamento fechado, mas embora isso possa nos 
proporcionar algum conforto e segurança, que 
garantia pode nos dar? Por mais bem protegida que 
esteja a casa, sua segurança não é infalível, 
impenetrável, totalmente fora de riscos.
Todavia, a segurança que mais precisamos obter não 
pode ser encontrada na estrutura do edifício ou casa 
onde moramos e nem nos sistemas de segurança que 
os homens possam oferecer. Há um amparo e refúgio 
seguro que pode ser experimentado em qualquer 
lugar onde moremos! Atente para esta verdade 
bíblica: 

“No temor do Senhor tem o homem forte amparo e 
isso é refúgio para os seus filhos”. (Pv 14.16)
Há um forte amparo e refúgio para os �lhos daquele 
que teme ao Senhor.
Mas o que é o temor do Senhor? O temor do Senhor 
não é fobia de Deus, mas consideração e reverência 
ao Seu nome. Temer a Deus não é religiosidade, mas 
relacionamento com Ele. Conforme o ensino bíblico, 
o temor do Senhor é o princípio da Sabedoria e ser 
sábio é temer a Deus. Quando tememos a Deus, 
conhecemos e praticamos a Sua vontade. No temor 
do Senhor encontramos forte amparo, fortaleza 
inabalável. Andar em Seus caminhos e em 
integridade é temer a Deus. O que teme a Deus 
con�a nas Suas promessas e tem prazer em cumprir 
seus mandamentos.
Quando o homem teme a Deus, protege sua própria 
família. Seus �lhos são in�uenciados e afastados de 
pessoas nocivas, comportamentos perversos e 
também dos enganos de seus próprios corações. 
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