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1) Temor de Deus
Segundo o dicionário Internacional de Teologia a palavra temor é originária da palavra hebraica yare e
pode assumir cinco significados:
1. A Emoção do medo
Deuteronômio 5.5 “(Naquele tempo, eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar
a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte.)”
I Samuel 7.7 “Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em
Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel; o que ouvindo os filhos de Israel,
temeram por causa dos filisteus.”
2. Previsão intelectual do mal, sem que haja ênfase na reação emocional
Davi temeu pela sua reputação
I Samuel 21.13 “E Davi levantou-se, e fugiu, aquele dia, de diante de Saul, e veio a Aquis, rei
de Gate. 11Porém os criados de Aquis lhe disseram: Não é este Davi, o rei da terra? Não se
cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi, os seus dez
milhares? 12E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis,
rei de Gate. 13Pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas
mãos, e esgravatava nas portas do portal, e deixava correr saliva pela barba”
Jacó previu que sua família poderia ser tirada
Gênesis 31.31 “Então, respondeu Jacó e disse a Labão: Porque temia; pois que dizia comigo
se porventura me não arrebatarias as tuas filhas.”
3. Reverência ou respeito
Essa reverência é devida:
Aos pais:
Levítico 19.3 3 “Cada um temerá a sua mãe e a seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o
Senhor, vosso Deus.”
Lugares Santos
Levítico 26.2 “Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o
Senhor.”
A Deus
Salmo 112.1 “Louvai ao Senhor! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus
mandamentos tem grande prazer.”
Ao nome de Deus
Salmo 86.11 “Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade; une o meu coração
ao temor do teu nome.”
Habacuque temeu ao Senhor
Habacuque 3.2 “Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi; aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos
anos, no meio dos anos a notifica; na ira lembra-te da misericórdia.”
4. Comportamento íntegro ou piedade;
Em várias passagens temer e ter uma vida correta estão tão intimamente ligados que são
praticamente sinônimas. Exemplos:
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O temor das parteiras egípcias
Êxodo 1.17-21 17 “As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito
lhes dissera; antes, conservavam os meninos com vida. Então, o rei do Egito chamou as
parteiras e disse-lhes: Por que fizestes isto, que guardastes os meninos com vida? E as
parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebréias não são como as egípcias; porque são
vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às
parteiras. E o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras
temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas.”

5. Adoração religiosa formal
Embora os religiosos do reino do norte não temessem ao Senhor com respeito à justa
obediência à lei o temiam com respeito à adoração pública
II Reis 17.32-34 “Assim temiam ao Senhor e dos mais humildes se fizeram sacerdotes dos
lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim, ao Senhor
temiam e também a seus deuses serviam, segundo o costume das nações dentre as quais
tinham sido transportados. Até ao dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes; não
temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, e segundo as suas ordenanças e
segundo a lei, e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu
o nome de Israel.”
A passagem de Josué 22 BLH a palavra temor foi traduzida como adorar.
Se somos fiéis não precisamos ter medo de Deus porém se andarmos errados aí o temor se
transforma em medo, terror e espanto.
Romanos 11:22
Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus: para com os que caíram, severidade; mas,
para contigo, a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade; de outra maneira,
também tu serás cortado.
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