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Mensagem para 

Células  
de Juniores 

 
 
Tema: Temor a Deus 
 
QUEBRA-GELO  
Você já teve medo dos seus pais? Quando e 
porquê? Compartilhe! 

Oração breve 
Peça que 3 juniores orem 

Edificação – Provérbio 9:10 
Você, com certeza, já ouviu muitas vezes já ouviu 
este versículo e também ouviu as pessoas falarem 
sobre temer a Deus. Mas você sabe qual é o 
significado da palavra temer? Na maioria das vezes, 
nós entendemos a palavra temer como ter medo.   

Assim como vocês tiveram medos de seus 
pais em algum momento. Mas não é esse o 
entendimento que Deus quer que tenhamos. O 
temer a Deus que encontramos na Palavra tem o 
significado de respeito, reverência. 

Mas o que é respeitar? É dar honra a alguém; 
é acatar, obedecer aquilo que a pessoa disser. E o 
que é reverenciar? É tratar com honra, é adorar. 
Então, podemos dizer que: Temer ao Senhor é 
respeitá-lo, honrá-lo, reverenciá-lo, obedecendo aos 
Seus mandamentos, adorando-o em todo tempo. 

E como podemos adquirir esse temor? O que 
acontece em nossa vida quando tememos ao 
Senhor? Muita gente pensa que juniores não 
conseguem entender esse assunto, mas isso não é 
verdade. No Salmo 34, no versículo 11, o salmista diz: 
Vinde, meninos, ouvi-me; eu vos ensinarei o temor 
do Senhor. 

Vamos entender que o “temor do SENHOR? 
Abra sua bíblia em prov. 8.13. Então é odiar o mal; a 
soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca 
perversa," O que é isso? É virar-se contra o pecado, 
deixando nascer dentro do coração uma 
sensibilidade ao Espírito Santo, grande o suficiente 
para dizer não às coisas ruins, contrárias aos 
princípios da Palavra, que ferem a santidade do 
Senhor. Vamos entender direitinho esse versículo. 

Temer a Deus é dizer não ao inimigo, é 
obedecer a Deus, é ler a Palavra, orar, obedecer aos 
pais, ser humilde, é ter uma boca que sempre 
abençoa, é fazer o que é bom. Quando agimos assim,  

 
Aborrecemos o mal e demonstramos nosso amor ao 
Senhor. 

Tem muito filho que, no dia das mães, dá 
presente, faz cartãozinho, diz que ama, beija, abraça, 
mas depois desse dia é desobediente, responde mal, 
desrespeita, magoa. Esse filho realmente ama sua 
mãe? Com certeza, você vai dizer que não, pois as 
atitudes desse filho não demonstram amor, não é 
verdade? 

Amor não se prova com palavras. Amor se 
prova com atitudes. É muito bom dizer Eu te amo! 
Também é muito bom ouvir alguém dizer que nos 
ama. Mas, melhor ainda, é vermos o amor que as 
pessoas sentem por nós nas suas atitudes. 

Com Deus não é diferente. Não adianta 
dizermos “Eu te amo, Senhor!” e não provarmos isso 
com o nosso comportamento. Temer ao Senhor é 
demonstrar o nosso amor a Ele através do nosso bom 
comportamento, do nosso testemunho. E a mesma 
coisa precisamos fazer em relação aos nossos pais. 

Como está seu temor a Deus dentro de casa? 
Leo, no domingo na EBD, falou que muitos cristãos 
conseguem ser servos na escola, na igreja.... Mas 
dentro de casa é o lugar mais difícil. Você está 
temendo a Deus e amando sua família neste tempo 
que estamos passando em casa? Tem demonstrado 
isso com atitudes? 
 
Extraído e adaptado por Elaine Pio 

(www.nucleodeapoiocristao.com.br) 
 
Compartilhamento 

1. O que você entendeu por temor a Deus? 
2. O que você entende que é amar a Deus? 
3. Como você demonstra seu temor a Deus? 
4. Como você demonstra seu temor a Deus 

dentro de casa? 
 

Desafio da semana  

Nesta semana vamos ler 7 capítulos de provérbios. 
Neste livro temos muitas instruções de sabedoria e 
temor a Deus. Bora? 
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