
"E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me."  (Gênesis 3 : 

10)

"E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave dos 

céus; tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são 

entregues."  (Gênesis 9 : 2)

"DEPOIS destas coisas veio a palavra do SENHOR a Abrão em visão, dizendo: Não temas, 

Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão."  (Gênesis 15 : 1)

"E subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele; porque temia habitar em 

Zoar; e habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas."  (Gênesis 19:30)

"E disse Abraão: Porque eu dizia comigo: Certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles 

me matarão por causa da minha mulher."  (Gênesis 20:11)

"E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que 

tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está."  (Gênesis 

21:17)

"E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: É minha irmã; porque 

temia dizer: É minha mulher; para que porventura (dizia ele) não me matem os homens daquele 

lugar por amor de Rebeca; porque era formosa à vista."  (Gênesis 26:7)

"E apareceu-lhe o SENHOR naquela mesma noite, e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai; não 

temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de 

Abraão meu servo."  (Gênesis 26:24)

"Então respondeu Jacó, e disse a Labão: Porque temia; pois que dizia comigo, se porventura não 

me arrebatarias as tuas filhas."  (Gênesis 31:31)

"Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me 

despedirias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição, e ao trabalho das minhas mãos, e 

repreendeu-te ontem à noite."  (Gênesis 31 : 42)

"O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo 



temor de seu pai Isaque."  (Gênesis 31:53)

"E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: Não temas, porque 

também este filho terás."  (Gênesis 35:17)

"E ele disse: Paz seja convosco, não temais; o vosso Deus, e o Deus de vosso pai, vos tem dado 

um tesouro nos vossos sacos; o vosso dinheiro me chegou a mim. E trouxe-lhes fora a Simeão." 

(Gênesis 43 : 23)

"E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai; não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma 

grande nação."  (Gênesis 46:3)

"E José lhes disse: Não temais; porventura estou eu em lugar de Deus?"  (Gênesis 50:19)

"Agora, pois, não temais; eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou, e falou 

segundo o coração deles."  (Gênesis 50:21)

"Quem dos servos de Faraó temia a palavra do SENHOR, fez fugir os seus servos e o seu gado 

para as casas;"  (Êxodo 9:20)

"Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do SENHOR Deus." 

(Êxodo 9 : 30)

"Moisés, porém, disse ao povo: Não temais; estai quietos, e vede o livramento do SENHOR, que 

hoje vos fará; porque aos egípcios, que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver."  (Êxodo 14:13)

"E disse Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja 

diante de vós, afim de que não pequeis."  (Êxodo 20:20)

"Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego; mas temerás o teu Deus. Eu sou 

o SENHOR."  (Levítico 19 : 14)

"Diante das cãs te levantarás, e honrarás a face do ancião; e temerás o teu Deus. Eu sou o 

SENHOR."  (Levítico 19:32)

"Ninguém, pois, engane ao seu próximo; mas terás temor do teu Deus; porque eu sou o SENHOR 

vosso Deus."  (Levítico 25:17)



"Não tomarás dele juros, nem ganho; mas do teu Deus terás temor, para que teu irmão viva 

contigo."  (Levítico 25:36)

"Não te assenhorearás dele com rigor, mas do teu Deus terás temor."  (Levítico 25:43)

"Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas; pois ele vê a semelhança do SENHOR; 

por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés?"  (Números 12 : 8)

"Tão-somente não sejais rebeldes contra o SENHOR, e não temais o povo dessa terra, porquanto 

são eles nosso pão; retirou-se deles o seu amparo, e o SENHOR é conosco; não os temais." 

(Números 14:9)

"E disse o SENHOR a Moisés: Não o temas, porque eu o tenho dado na tua mão, a ele, e a todo o 

seu povo, e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Siom, rei dos amorreus, que habitava em 

Hesbom."  (Números 21:34)

"Não discriminareis as pessoas em juízo; ouvireis assim o pequeno como o grande; não temereis 

a face de ninguém, porque o juízo é de Deus; porém a causa que vos for difícil fareis vir a mim, e 

eu a ouvirei."  (Deuteronômio 1:17)

"Eis aqui o SENHOR teu Deus tem posto esta terra diante de ti; sobe, toma posse dela, como te 

falou o SENHOR Deus de teus pais; não temas, e não te assustes."  (Deuteronômio 1:21)

"Então eu vos disse: Não vos espanteis, nem os temais."  (Deuteronômio 1:29)

"E dá ordem ao povo, dizendo: Passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que 

habitam em Seir; e eles terão medo de vós; porém guardai-vos bem."  (Deuteronômio 2 : 4)

"Neste dia começarei a pôr um terror e um medo de ti diante dos povos que estão debaixo de todo 

o céu; os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão."  (Deuteronômio 2:25)

"Então o SENHOR me disse: Não o temas, porque a ele e a todo o seu povo, e a sua terra, tenho 

dado na tua mão; e far-lhe-ás como fizeste a Siom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom." 

(Deuteronômio 3:2)

"Não os temais, porque o SENHOR vosso Deus é o que peleja por vós."  (Deuteronômio 3:22)



"Para que temas ao SENHOR teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que 

eu te ordeno, tu, e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam 

prolongados."  (Deuteronômio 6:2)

"O SENHOR teu Deus temerás e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás."  (Deuteronômio 6:13)

"Delas não tenhas temor; não deixes de te lembrar do que o SENHOR teu Deus fez a Faraó e a 

todos os egípcios;"  (Deuteronômio 7:18)

"Porque temi por causa da ira e do furor, com que o SENHOR tanto estava irado contra vós para 

vos destruir; porém ainda por esta vez o SENHOR me ouviu."  (Deuteronômio 9:19)

"Agora, pois, ó Israel, que é que o SENHOR teu Deus pede de ti, senão que temas o SENHOR 

teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao SENHOR teu Deus com 

todo o teu coração e com toda a tua alma,"  (Deuteronômio 10:12)

"Ao SENHOR teu Deus temerás; a ele servirás, e a ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás." 

(Deuteronômio 10:20)

"Ninguém resistirá diante de vós; o SENHOR vosso Deus porá sobre toda a terra, que pisardes, o 

vosso terror e o temor de vós, como já vos tem dito."  (Deuteronômio 11:25)

"Após o SENHOR vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a 

sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis."  (Deuteronômio 13:4)

"Quando o profeta falar em nome do SENHOR, e essa palavra não se cumprir, nem suceder 

assim; esta é palavra que o SENHOR não falou; com soberba a falou aquele profeta; não tenhas 

temor dele."  (Deuteronômio 18:22)

"QUANDO saíres à peleja contra teus inimigos, e vires cavalos, e carros, e povo maior em número 

do que tu, deles não terás temor; pois o SENHOR teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está 

contigo."  (Deuteronômio 20:1)

"E dir-lhe-á: Ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos; não se amoleça 

o vosso coração: não temais nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles,"  (Deuteronômio 20 : 

3)



"Pois o SENHOR vosso Deus é o que vai convosco, a pelejar contra os vossos inimigos, para 

salvar-vos."  (Deuteronômio 20 : 4)

"E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do SENHOR, e terão temor de 

ti."  (Deuteronômio 28 : 10)

"E fará tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tu tiveste temor, e se apegarão a ti." 

(Deuteronômio 28:60)

"Esforçai-vos, e animai-vos; não temais, nem vos espanteis diante deles; porque o SENHOR teu 

Deus é o que vai contigo; não te deixará nem te desamparará."  (Deuteronômio 31 : 6)

"O SENHOR, pois, é aquele que vai adiante de ti; ele será contigo, não te deixará, nem te 

desamparará; não temas, nem te espantes."  (Deuteronômio 31:8)

"Não to mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo; não temas, nem te espantes; porque o 

SENHOR teu Deus é contigo, por onde quer que andares."  (Josué 1:9)

"E disseram a Josué: Certamente o SENHOR tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até 

todos os moradores estão atemorizados diante de nós."  (Josué 2:24)

"Naquele dia o SENHOR engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo o Israel; e temeram-no, 

como haviam temido a Moisés, todos os dias da sua vida."  (Josué 4:14)

"Para que todos os povos da terra conheçam a mão do SENHOR, que é forte, para que temais ao 

SENHOR vosso Deus todos os dias."  (Josué 4:24)

"ENTÃO disse o SENHOR a Josué: Não temas, e não te espantes; toma contigo toda a gente de 

guerra, e levanta-te, sobe a Ai; olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo, e a 

sua cidade, e a sua terra."  (Josué 8:1)

"E o SENHOR disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão; nenhum deles te 

poderá resistir."  (Josué 10:8)

"Então Josué lhes disse: Não temais, nem vos espanteis; esforçai-vos e animai-vos; porque assim 

o fará o SENHOR a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes."  (Josué 10:25)

"E disse o SENHOR a Josué: Não temas diante deles; porque amanhã, a esta mesma hora, eu os 

darei todos feridos diante dos filhos de Israel; os seus cavalos jarretarás, e os seus carros 



queimarás a fogo."  (Josué 11:6)

"E vos disse: Eu sou o SENHOR vosso Deus; não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra 

habitais; mas não destes ouvidos à minha voz."  (Juízes 6:10)

"E Jael saiu ao encontro de Sísera, e disse-lhe: Entra, senhor meu, entra aqui, não temas. Ele 

entrou na sua tenda, e ela o cobriu com uma coberta."  (Juízes 4:18)

"Porém o SENHOR lhe disse: Paz seja contigo; não temas; não morrerás."  (Juízes 6:23)

"E disse a Jeter, seu primogênito: Levanta-te, mata-os. Porém o moço não puxou da sua espada, 

porque temia; porquanto ainda era jovem."  (Juízes 8:20)

"Então partiu Jotão, e fugiu e foi para Beer; e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão." 

(Juízes 9:21)

"Agora, pois, minha filha, não temas; tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu 

povo sabe que és mulher virtuosa."  (Rute 3:11)

"E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do SENHOR; porém 

temia Samuel relatar esta visão a Eli."  (I Samuel 3:15)

"Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: Ai de 

nós! Tal nunca jamais sucedeu antes."  (I Samuel 4 : 7)

"E, ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois 

deste à luz um filho. Ela porém não respondeu, nem fez caso disso."  (I Samuel 4:20)

"E tomou uma junta de bois, e cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel 

pelas mãos dos mensageiros, dizendo: Qualquer que não seguir a Saul e a Samuel, assim se fará 

aos seus bois. Então caiu o temor do SENHOR sobre o povo, e saíram como um só homem."  (I 

Samuel 11:7)

"Então disse Samuel ao povo: Não temais; vós tendes cometido todo este mal; porém não vos 

desvieis de seguir ao SENHOR, mas servi ao SENHOR com todo o vosso coração."  (I Samuel 

12:20)

"E se eu agora vim falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou; dizia, 

pois, a tua serva: Falarei, pois, ao rei; porventura fará o rei segundo a palavra da sua serva."  (II 



Samuel 14:15)

"E, chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel; porém ninguém chegou a 

mão à boca, porque o povo temia a conjuração."  (I Samuel 14:26)

"Então disse Saul a Samuel: Pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do SENHOR e as 

tuas palavras; porque temi ao povo, e dei ouvidos à sua voz."  (I Samuel 15:24)

"Porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam 

grandemente."  (I Samuel 17:24)

"E temia Saul a Davi, porque o SENHOR era com ele e se tinha retirado de Saul."  (I Samuel 

18:12)

"Então disse Saul ao seu pajem de armas: Arranca a tua espada, e atravessa-me com ela, para 

que porventura não venham estes incircuncisos, e me atravessem e escarneçam de mim. Porém 

o seu pajem de armas não quis, porque temia muito; então Saul tomou a espada, e se lançou 

sobre ela."  (I Samuel 31:4)

"Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procurará a tua, pois 

estarás salvo comigo."  (I Samuel 22:23)

"E disse-lhe: Não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai; porém tu reinarás sobre 

Israel, e eu serei contigo o segundo; o que também Saul, meu pai, bem sabe."  (I Samuel 23:17)

"E o rei lhe disse: Não temas; que é que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que 

sobem da terra."  (I Samuel 28:13)

"E nenhuma palavra podia ele responder a Abner, porque o temia."  (II Samuel 3:11)

"E disse-lhe Davi: Não temas, porque decerto usarei contigo de benevolência por amor de 

Jônatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha 

mesa."  (II Samuel 9:7)

"E sucedeu que ao sétimo dia morreu a criança; e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a 

criança estava morta, porque diziam: Eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém 

não dava ouvidos à nossa voz; como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais 



lhe afligiria."  (II Samuel 12:18)

"E Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo: Tomai sentido; quando o coração de Amnom 

estiver alegre do vinho, e eu vos disser: Feri a Amnom, então o matareis; não temais: porque 

porventura não sou eu quem vo-lo ordenei? Esforçai-vos, e sede valentes."  (II Samuel 13:28)

"Disse o Deus de Israel, a Rocha de Israel a mim me falou: Haverá um justo que domine sobre os 

homens, que domine no temor de Deus."  (II Samuel 23:3)

"E Elias lhe disse: Não temas; vai, faze conforme à tua palavra; porém faze dele primeiro para 

mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui; depois farás para ti e para teu filho."  (I Reis 17:13)

"E sucedeu que ao sétimo dia morreu a criança; e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a 

criança estava morta, porque diziam: Eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém 

não dava ouvidos à nossa voz; como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais 

lhe afligiria."  (II Samuel 12:18)

"Então o anjo do SENHOR disse a Elias: Desce com este, não temas. E levantou-se, e desceu 

com ele ao rei."  (II Reis 1:15)

"E UMA mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu 

servo, morreu; e tu sabes que o teu servo temia ao SENHOR; e veio o credor, para levar os meus 

dois filhos para serem servos."  (II Reis 4:1)

"E ele disse: Não temas; porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." 

(II Reis 6:16)

"Também temiam ao SENHOR; e dos mais baixos do povo fizeram sacerdotes dos lugares altos, 

os quais lhes faziam o ministério nas casas dos lugares altos."  (II Reis 17:32)

"Assim temiam ao SENHOR, mas também serviam a seus deuses, segundo o costume das 

nações dentre as quais tinham sido transportados."  (II Reis 17 : 33)

"Contudo o SENHOR tinha feito uma aliança com eles, e lhes ordenara, dizendo: Não temereis a 

outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis."  (II Reis 

17:35)



"Mas o SENHOR, que vos fez subir da terra do Egito com grande força e com braço estendido, a 

este temereis, e a ele vos inclinareis e a ele sacrificareis."  (II Reis 17:36)

"E os estatutos, as ordenanças, a lei e o mandamento, que vos escreveu, tereis cuidado de fazer 

todos os dias; e não temereis a outros deuses."  (II Reis 17:37)

"E da aliança que fiz convosco não vos esquecereis; e não temereis a outros deuses."  (II Reis 

17:38)

"Mas ao SENHOR vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos." 

(II Reis 17:39)

"Assim estas nações temiam ao SENHOR e serviam as suas imagens de escultura; também seus 

filhos, e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim fazem eles até ao dia de hoje."  (II 

Reis 17:41)

"E Isaías lhes disse: Assim direis a vosso senhor: Assim diz o SENHOR: Não temas as palavras 

que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram."  (II Reis 19:6)

"E Gedalias jurou a eles e aos seus homens, e lhes disse: Não temais ser servos dos caldeus; 

ficai na terra, servi ao rei de Babilônia, e bem vos irá."  (II Reis 25:24)

"Então todo o povo se levantou, desde o menor até ao maior, como também os capitães dos 

exércitos, e foram ao Egito, porque temiam os caldeus."  (II Reis 25:26)

"Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca a tua espada, e atravessa-me com ela; para que 

porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não 

quis, porque temia muito; então tomou Saul a espada, e se lançou sobre ela."  (I Crônicas 10:4)

"Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras; e o SENHOR pôs o temor dele 

sobre todas aquelas nações."  (I Crônicas 14:17)

"Então prosperarás, se tiveres cuidado de cumprir os estatutos e os juízos, que o SENHOR 

mandou a Moisés acerca de Israel; esforça-te, e tem bom ânimo; não temas, nem tenhas pavor." 

(I Crônicas 22:13)

"E disse Davi a Salomão seu filho: Esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra; não temas, nem te 



apavores; porque o SENHOR Deus, meu Deus, há de ser contigo; não te deixará, nem te 

desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do SENHOR."  (I Crônicas 28:20)

"E veio o temor do SENHOR sobre todos os reinos das terras, que estavam ao redor de Judá, e 

não guerrearam contra Jeosafá."  (II Crônicas 17:10)

"Agora, pois, seja o temor do SENHOR convosco; guardai-o, e fazei-o; porque não há no 

SENHOR nosso Deus iniqüidade nem acepção de pessoas, nem aceitação de suborno."  (II 

Crônicas 19:7)

"E deu-lhes ordem, dizendo: Assim fazei no temor do SENHOR, com fidelidade, e com coração 

íntegro."  (II Crônicas 19:9)

"E disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá; assim o 

SENHOR vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão; pois a peleja 

não é vossa, mas de Deus."  (II Crônicas 20:15)

"Nesta batalha não tereis que pelejar; postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do SENHOR 

para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis; amanhã saí-lhes ao 

encontro, porque o SENHOR será convosco."  (II Crônicas 20 : 17)

"E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o SENHOR 

havia pelejado contra os inimigos de Israel."  (II Crônicas 20:29)

"Esforçai-vos, e tende bom ânimo; não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Assíria, 

nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com 

ele."  (II Crônicas 32:7)

"E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, 

para os atemorizar e os perturbar, para que tomassem a cidade."  (II Crônicas 32:18)

"E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isto senão tristeza 

de coração; então temi sobremaneira."  (Neemias 2:2)

"E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados, e ao restante do povo: Não os 

temais; lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, 



vossas mulheres e vossas casas."  (Neemias 4:14)

"Disse mais: Não é bom o que fazeis; porventura não andaríeis no temor do nosso Deus, por 

causa do opróbrio das nações, os nossos inimigos?"  (Neemias 5:9)

"Mas os primeiros governadores, que foram antes de mim, oprimiram o povo, e tomaram-lhe pão e 

vinho e, além disso, quarenta siclos de prata, como também os seus servos dominavam sobre o 

povo; porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus."  (Neemias 5:15)

"Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: As suas mãos largarão a obra, e não se 

efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos."  (Neemias 6:9)

"Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que assim fizesse, e pecasse, para que 

tivessem alguma causa para me infamarem, e assim me vituperarem."  (Neemias 6:13)

"Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme a estas suas obras, e também da 

profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me."  (Neemias 6 : 14)

"Também as suas boas ações contavam perante mim, e as minhas palavras transmitiam a ele; 

portanto Tobias escrevia cartas para me atemorizar."  (Neemias 6:19)

"Também em toda a província, e em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua 

ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo; e muitos, dos povos 

da terra, se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles."  (Ester 8:17)

"Porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para 

pôr as mãos naqueles que procuravam o seu mal; e ninguém podia resistir-lhes, porque o medo 

deles caíra sobre todos aqueles povos."  (Ester 9:2)

"E todos os líderes das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os que faziam a obra do 

rei, auxiliavam os judeus porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu."  (Ester 9:3)

"Porque aquilo que temia me sobreveio; e o que receava me aconteceu."  (Jó 3:25)

"Porventura não é o teu temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança a integridade dos teus 

caminhos?"  (Jó 4:6)



"Do açoite da língua estarás encoberto; e não temerás a assolação, quando vier."  (Jó 5:21)

"Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás."  (Jó 5:22)

"Ao que está aflito devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-

Poderoso."  (Jó 6:14)

"Então falarei, e não o temerei; porque não sou assim em mim mesmo."  (Jó 9 : 35)

"Porque então o teu rosto levantarás sem mácula; e estarás firme, e não temerás."  (Jó 11 : 15)

"E tu tens feito vão o temor, e diminuis os rogos diante de Deus."  (Jó 15:4)

"As suas casas têm paz, sem temor; e a vara de Deus não está sobre eles."  (Jó 21:9)

"Ou te repreende, pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo?"  (Jó 22:4)

"Com ele estão domínio e temor; ele faz paz nas suas alturas."  (Jó 25:2)

"E disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a 

inteligência."  (Jó 28:28)

"Porque eu temia a grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, e eu me calei, e 

não saí da porta;"  (Jó 31:34)

"E respondeu Eliú, filho de Baraquel, o buzita, dizendo: Eu sou de menos idade, e vós sois idosos; 

receei-me e temi de vos declarar a minha opinião."  (Jó 32:6)

"Endurece-se para com seus filhos, como se não fossem seus; debalde é seu trabalho, mas ela 

está sem temor,"  (Jó 39:16)

"Ri-se do temor, e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada."  (Jó 39:22)

"Servi ao SENHOR com temor, e alegrai-vos com tremor."  (Salmos 2 : 11)

"Não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam."  (Salmos 3:6)



"Porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade; e em teu temor me inclinarei 

para o teu santo templo."  (Salmos 5:7)

"Põe-os em medo, SENHOR, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. 

(Selá.)"  (Salmos 9:20)

"Os estranhos descairão, e terão medo nos seus esconderijos."  (Salmos 18:45)

"O temor do SENHOR é limpo, e permanece eternamente; os juízos do SENHOR são verdadeiros 

e justos juntamente."  (Salmos 19:9)

"Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás 

comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam."  (Salmos 23 : 4)

"Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria; ainda que a guerra se 

levantasse contra mim, nisto confiaria."  (Salmos 27:3)

"O SENHOR é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei? O SENHOR é a força da minha 

vida; de quem me recearei?"  (Salmos 27:1)

"Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor; enquanto juntamente consultavam 

contra mim, intentaram tirar-me a vida."  (Salmos 31:13)

"Busquei ao SENHOR, e ele me respondeu; livrou-me de todos os meus temores."  (Salmos 34:4)

"Vinde, meninos, ouvi-me; eu vos ensinarei o temor do SENHOR."  (Salmos 34:11)

"A TRANSGRESSÃO do ímpio diz no íntimo do meu coração: Não há temor de Deus perante os 

seus olhos."  (Salmos 36:1)

"Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniqüidade dos que me armam ciladas?" 

(Salmos 49:5)

"Não temas, quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece."  (Salmos 

49:16)



"Ali se acharam em grande temor, onde não havia temor, pois Deus espalhou os ossos daquele 

que te cercava; tu os confundiste, porque Deus os rejeitou."  (Salmos 53:5)

"Temor e tremor vieram sobre mim; e o horror me cobriu."  (Salmos 55:5)

"Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança; não temerei o que me possa 

fazer a carne."  (Salmos 56:4)

"Em Deus tenho posto a minha confiança; não temerei o que me possa fazer o homem."  (Salmos 

56:11)

"OUVE, ó Deus, a minha voz na minha oração; guarda a minha vida do temor do inimigo." 

(Salmos 64:1)

"Ensina-me, SENHOR, o teu caminho, e andarei na tua verdade; une o meu coração ao temor do 

teu nome."  (Salmos 86:11)

"Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia,"  (Salmos 91:5)

"O Egito se alegrou quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles."  (Salmos 105:38)

"O temor do SENHOR é o princípio da sabedoria; bom entendimento têm todos os que cumprem 

os seus mandamentos; o seu louvor permanece para sempre."  (Salmos 111:10)

"O SENHOR está comigo; não temerei o que me pode fazer o homem."  (Salmos 118:6)

"Confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor."  (Salmos 119:38)

"O meu corpo se arrepiou com temor de ti, e temi os teus juízos."  (Salmos 119:120)

"Mas contigo está o perdão, para que sejas temido."  (Salmos 130:4)

"O temor do SENHOR é o princípio do conhecimento; os loucos desprezam a sabedoria e a 

instrução."  (Provérbios 1:7)

"Também de minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei, em vindo o vosso temor." 



(Provérbios 1:26)

"Vindo o vosso temor como a assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá 

a vós aperto e angústia."  (Provérbios 1:27)

"Porquanto odiaram o conhecimento; e não preferiram o temor do SENHOR:"  (Provérbios 1:29)

"Mas o que me der ouvidos habitará em segurança, e estará livre do temor do mal."  (Provérbios 

1:33)

"Então entenderás o temor do SENHOR, e acharás o conhecimento de Deus."  (Provérbios 2:5)

"Quando te deitares, não temerás; ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares." 

(Provérbios 3:24)

"Não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier."  (Provérbios 3:25)

"O temor do SENHOR é odiar o mal; a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, 

eu odeio."  (Provérbios 8:13)

"O temor do SENHOR é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do Santo a prudência." 

(Provérbios 9:10)

"O temor do SENHOR aumenta os dias, mas os perversos terão os anos da vida abreviados." 

(Provérbios 10:27)

"No temor do SENHOR há firme confiança e ele será um refúgio para seus filhos."  (Provérbios 

14:26)

"O temor do SENHOR é fonte de vida, para desviar dos laços da morte."  (Provérbios 14:27)

"Melhor é o pouco com o temor do SENHOR, do que um grande tesouro onde há inquietação." 

(Provérbios 15:16)

"O temor do SENHOR é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade." 

(Provérbios 15:33)



"Pela misericórdia e verdade a iniqüidade é perdoada, e pelo temor do SENHOR os homens se 

desviam do pecado."  (Provérbios 16:6)

"O temor do SENHOR encaminha para a vida; aquele que o tem ficará satisfeito, e não o visitará 

mal nenhum."  (Provérbios 19:23)

"O galardão da humildade e o temor do SENHOR são riquezas, honra e vida."  (Provérbios 22:4)

"O teu coração não inveje os pecadores; antes permanece no temor do SENHOR todo dia." 

(Provérbios 23:17)

"O temor do homem armará laços, mas o que confia no SENHOR será posto em alto retiro." 

(Provérbios 29:25)

"Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente; nada se lhe deve acrescentar, e nada se 

lhe deve tirar; e isto faz Deus para que haja temor diante dele."  (Eclesiastes 3:14)

"Todos armados de espadas, destros na guerra; cada um com a sua espada à cinta por causa dos 

temores noturnos."  (Cantares 3 : 8)

"E dize-lhe: Acautela-te, e aquieta-te; não temas, nem se desanime o teu coração por causa 

destes dois pedaços de tições fumegantes; por causa do ardor da ira de Rezim, e da Síria, e do 

filho de Remalias."  (Isaías 7:4)

"E quanto a todos os montes, que costumavam cavar com enxadas, para ali não irás por causa do 

temor das sarças e dos espinheiros; porém servirão para se mandarem para lá os bois e para 

serem pisados pelas ovelhas."  (Isaías 7:25)

"Não chameis conjuração, a tudo quanto este povo chama conjuração; e não temais o que ele 

teme, nem tampouco vos assombreis."  (Isaías 8:12)

"Ao SENHOR dos Exércitos, a ele santificai; e seja ele o vosso temor e seja ele o vosso 

assombro."  (Isaías 8:13)

"Por isso assim diz o Senhor DEUS dos Exércitos: Povo meu, que habitas em Sião, não temas à 

Assíria, quando te ferir com a vara, e contra ti levantar o seu bordão à maneira dos egípcios." 



(Isaías 10:24)

"E repousará sobre ele o Espírito do SENHOR, o espírito de sabedoria e de entendimento, o 

espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do SENHOR."  (Isaías 

11 : 2)

"E deleitar-se-á no temor do SENHOR; e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem 

repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos."  (Isaías 11:3)

"Eis que Deus é a minha salvação; nele confiarei, e não temerei, porque o SENHOR DEUS é a 

minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação."  (Isaías 12:2)

"O meu coração se agita, o horror apavora-me; a noite que desejava, se me tornou em temor." 

(Isaías 21:4)

"O temor, e a cova, e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra."  (Isaías 24:17)

"E será que aquele que fugir da voz de temor cairá na cova, e o que subir da cova o laço o 

prenderá; porque as janelas do alto estão abertas, e os fundamentos da terra tremem."  (Isaías 

24:18)

"Porque o Senhor disse: Pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca, e com os 

seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim e o seu temor para comigo 

consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído;"  (Isaías 29:13)

"E de medo passará a sua rocha, e os seus príncipes terão pavor da bandeira, diz o SENHOR, 

cujo fogo está em Sião e a sua fornalha em Jerusalém."  (Isaías 31 : 9)

"E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento; e o 

temor do SENHOR será o seu tesouro."  (Isaías 33:6)

"Dizei aos turbados de coração: Sede fortes, não temais; eis que o vosso Deus virá com vingança, 

com recompensa de Deus; ele virá, e vos salvará."  (Isaías 35:4)



"E Isaías lhes disse: Assim direis a vosso senhor: Assim diz o SENHOR: Não temas à vista das 

palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram."  (Isaías 37:6)

"Por isso os seus moradores, dispondo de pouca força, andaram atemorizados e envergonhados; 

tornaram-se como a erva do campo, e a relva verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado 

antes da seara."  (Isaías 37:27)

"Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncias boas 

novas, levanta a tua voz fortemente; levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá: Eis aqui 

está o vosso Deus."  (Isaías 40:9)

"Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou teu Deus; eu te fortaleço, e 

te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça."  (Isaías 41:10)

"Porque eu, o SENHOR teu Deus, te tomo pela tua mão direita; e te digo: Não temas, eu te ajudo." 

(Isaías 41:13)

"Não temas, tu verme de Jacó, povozinho de Israel; eu te ajudo, diz o SENHOR, e o teu redentor 

é o Santo de Israel."  (Isaías 41:14)

"MAS agora, assim diz o SENHOR que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: Não temas, 

porque eu te remi; chamei-te pelo teu nome, tu és meu."  (Isaías 43:1)

"Não temas, pois, porque estou contigo; trarei a tua descendência desde o oriente, e te ajuntarei 

desde o ocidente."  (Isaías 43:5)

"Assim diz o SENHOR que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará: Não temas, ó 

Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi."  (Isaías 44:2)

"Não vos assombreis, nem temais; porventura desde então não vo-lo fiz ouvir, e não vo-lo 

anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura há outro Deus fora de mim? Não, 

não há outra Rocha que eu conheça."  (Isaías 44:8)

"Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, povo em cujo coração está a minha lei; não temais o 

opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias."  (Isaías 51:7)

"Eu, eu sou aquele que vos consola; quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou 



o filho do homem, que se tornará em erva?"  (Isaías 51:12)

"Não temas, porque não serás envergonhada; e não te envergonhes, porque não serás 

humilhada; antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do 

opróbrio da tua viuvez."  (Isaías 54 : 4)

"Com justiça serás estabelecida; estarás longe da opressão, porque já não temerás; e também do 

terror, porque não chegará a ti."  (Isaías 54:14)

"Mas de quem tiveste receio, ou temor, para que mentisses, e não te lembrasses de mim, nem no 

teu coração me pusesses? Não é porventura porque eu me calei, e isso há muito tempo, e não me 

temes?"  (Isaías 57:11)

"Também eu escolherei as suas calamidades, farei vir sobre eles os seus temores; porquanto 

clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram; mas fizeram o que era mau aos meus olhos, 

e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer."  (Isaías 66:4)

"Não temas diante deles; porque estou contigo para te livrar, diz o SENHOR."  (Jeremias 1 : 8)

"A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão; sabe, pois, e vê, que mal e quão 

amargo é deixares ao SENHOR teu Deus, e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor DEUS dos 

Exércitos."  (Jeremias 2:19)

"Porventura não me temereis a mim? diz o SENHOR; não temereis diante de mim, que pus a 

areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não traspassará? Ainda que se levantem as 

suas ondas, não prevalecerão; ainda que bramem, não a traspassarão."  (Jeremias 5:22)

"Assim diz o SENHOR: Não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos 

céus; porque com eles se atemorizam as nações."  (Jeremias 10:2)

"Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto só a ti pertence; porquanto entre todos os 

sábios das nações, e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti."  (Jeremias 10:7)

"Porque assim diz o SENHOR: Ouvimos uma voz de tremor, de temor mas não de paz." 

(Jeremias 30:5)



"Não temas, pois, tu, ó meu servo Jacó, diz o SENHOR, nem te espantes, ó Israel; porque eis que 

te livrarei de terras de longe, e à tua descendência da terra do seu cativeiro; e Jacó voltará, e 

descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize."  (Jeremias 30:10)

"E farei com eles uma aliança eterna de não me desviar de fazer-lhes o bem; e porei o meu temor 

nos seus corações, para que nunca se apartem de mim."  (Jeremias 32:40)

"E jurou Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a eles e aos seus homens, dizendo: Não temais 

servir aos caldeus; ficai na terra, e servi o rei de Babilônia, e bem vos irá."  (Jeremias 40:9)

"Por causa dos caldeus; porque os temiam, por ter Ismael, filho de Netanias, matado a Gedalias, 

filho de Aicão, a quem o rei de Babilônia tinha feito governador sobre a terra."  (Jeremias 41:18)

"Não temais o rei de Babilônia, a quem vós temeis; não o temais, diz o SENHOR, porque eu sou 

convosco, para vos salvar e para vos livrar da sua mão."  (Jeremias 42:11)

"Mas não temas tu, servo meu, Jacó, nem te espantes, ó Israel; porque eis que te livrarei mesmo 

de longe, como também a tua descendência da terra do seu cativeiro; e Jacó voltará, e 

descansará, e sossegará, e não haverá quem o atemorize."  (Jeremias 46:27)

"Tu não temas, servo meu, Jacó, diz o SENHOR, porque estou contigo; porque porei termo a 

todas as nações entre as quais te lancei; mas a ti não darei fim, mas castigar-te-ei com justiça, e 

não te darei de todo por inocente."  (Jeremias 46:28)

"Temor, e cova, e laço, vêm sobre ti, ó morador de Moabe, diz o SENHOR."  (Jeremias 48:43)

"O que fugir do temor cairá na cova, e o que subir da cova ficará preso no laço; porque trarei 

sobre ele, sobre Moabe, o ano do seu castigo, diz o SENHOR."  (Jeremias 48:44)

"Eis que eu trarei temor sobre ti, diz o Senhor DEUS dos Exércitos, de todos os que estão ao 

redor de ti; e sereis lançados fora cada um diante de si, e ninguém recolherá o desgarrado." 

(Jeremias 49:5)

"Tomarão as suas tendas, os seus gados, as suas cortinas e todos os seus utensílios, e os seus 



camelos levarão para si; e lhes clamarão: Há medo por todos os lados."  (Jeremias 49:29)

"E para que porventura não se enterneça o vosso coração, e não temais pelo rumor que se ouvir 

na terra; porque virá num ano um rumor, e depois noutro ano outro rumor; e haverá violência na 

terra, dominador contra dominador."  (Jeremias 51:46)

"Convocaste os meus temores em redor como num dia de solenidade; não houve no dia da ira do 

SENHOR quem escapasse, ou ficasse; aqueles que eu trouxe nas mãos e sustentei, o meu 

inimigo os consumiu."  (Lamentações 2:22)

"Temor e laço vieram sobre nós, assolação e destruição."  (Lamentações 3:47)

"Tu te aproximaste no dia em que te invoquei; disseste: Não temas."  (Lamentações 3:57)

"E os seus aros eram tão altos, que faziam medo; e estas quatro tinham as suas cambotas cheias 

de olhos ao redor."  (Ezequiel 1:18)

"E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa 

comida e a vossa bebida; pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos 

outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei."  (Daniel 

1:10)

"E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras; ainda que estejam contigo 

sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes 

com os seus semblantes, porque são casa rebelde."  (Ezequiel 2:6)

"Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira; não os temas, pois, nem te 

assombres com os seus rostos, porque são casa rebelde."  (Ezequiel 3:9)

"E levantarão uma lamentação sobre ti, e te dirão: Como pereceste, ó bem povoada e afamada 

cidade, que foste forte no mar; ela e os seus moradores, que atemorizaram a todos os seus 

habitantes!"  (Ezequiel 26:17)

"Assim diz o Senhor DEUS: Também destruirei os ídolos, e farei cessar as imagens de Nofe; e 

não haverá mais um príncipe da terra do Egito; e porei o temor na terra do Egito."  (Ezequiel 



30:13)

"E por causa da grandeza, que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam 

diante dele; a quem queria matava, e a quem queria conservava em vida; e a quem queria 

engrandecia, e a quem queria abatia."  (Daniel 5:19)

"E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram; contudo caiu 

sobre eles um grande temor, e fugiram, escondendo-se."  (Daniel 10:7)

"Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração 

a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras; e eu vim por 

causa das tuas palavras."  (Daniel 10:12)

"E disse: Não temas, homem muito amado, paz seja contigo; anima-te, sim, anima-te. E, falando 

ele comigo, fiquei fortalecido, e disse: Fala, meu senhor, porque me fortaleceste."  (Daniel 10:19)

"Os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro de Bete-Áven; porque o seu povo se 

lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes idólatras que nele regozijavam, por 

causa da sua glória, que se apartou dela."  (Oséias 10:5)

"Não temas, ó terra: regozija-te e alegra-te, porque o SENHOR fez grandes coisas."  (Joel 2:21)

"Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu Espírito 

permanece no meio de vós; não temais."  (Ageu 2:5)

"E os teus poderosos, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um 

exterminado pela matança."  (Obadias 1:9)

"Então estes homens se encheram de grande temor, e disseram-lhe: Por que fizeste tu isto? Pois 

sabiam os homens que fugia da presença do SENHOR, porque ele lho tinha declarado."  (Jonas 

1:10)

"Temeram, pois, estes homens ao SENHOR com grande temor; e ofereceram sacrifício ao 

SENHOR, e fizeram votos."  (Jonas 1:16)



"Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo 

dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força."  (Joel 2:22)

"Eu dizia: Certamente me temerás, e aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria 

destruída, conforme tudo aquilo porque a castiguei; mas eles se levantaram de madrugada, 

corromperam todas as suas obras."  (Sofonias 3:7)

"Naquele dia se dirá a Jerusalém: Não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos." 

(Sofonias 3:16)

"Ouvi, SENHOR, a tua palavra, e temi; aviva, ó SENHOR, a tua obra no meio dos anos, no meio 

dos anos faze-a conhecida; na tua ira lembra-te da misericórdia."  (Habacuque 3:2)

"Lamberão o pó como serpente, como vermes da terra, tremendo, sairão dos seus esconderijos; 

com pavor virão ao SENHOR nosso Deus, e terão medo de ti."  (Miquéias 7:17)

"E há de suceder, ó casa de Judá, e casa de Israel, que, assim como fostes uma maldição entre 

os gentios, assim vos salvarei, e sereis uma bênção; não temais, esforcem-se as vossas mãos." 

(Zacarias 8:13)

"Assim tornei a pensar nestes dias fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá; não temais." 

(Zacarias 8:15)

"O filho honra o pai, e o servo o seu senhor; se eu sou pai, onde está a minha honra? E, se eu sou 

senhor, onde está o meu temor? diz o SENHOR dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que 

desprezais o meu nome. E vós dizeis: Em que nós temos desprezado o teu nome?"  (Malaquias 

1:6)

"E, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de 

Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo;" 

(Mateus 1:20)

"Portanto, não os temais; porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que 



não haja de saber-se."  (Mateus 10:26)

"E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma; temei antes aquele que pode 

fazer perecer no inferno a alma e o corpo."  (Mateus 10 : 28)

"Não temais, pois; mais valeis vós do que muitos passarinhos."  (Mateus 10:31)

"E, querendo matá-lo, temia o povo; porque o tinham como profeta."  (Mateus 14:5)

"E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma. E 

gritaram com medo."  (Mateus 14:26)

"Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais."  (Mateus 14:27)

"Mas, sentindo o vento forte, teve medo; e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: 

Senhor, salva-me!"  (Mateus 14:30)

"E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos, e tiveram grande medo."  (Mateus 

17:6)

"E, aproximando-se Jesus, tocou-lhes, e disse: Levantai-vos, e não tenhais medo."  (Mateus 17:7)

"E ouvireis de guerras e de rumores de guerras; olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso 

tudo aconteça, mas ainda não é o fim."  (Mateus 24:6)

"E, atemorizado, escondi na terra o teu talento; aqui tens o que é teu."  (Mateus 25 : 25)

"E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto, e as coisas que haviam 

sucedido, tiveram grande temor, e disseram: Verdadeiramente este era Filho de Deus."  (Mateus 

27:54)

"E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, e como mortos."  (Mateus 28:4)

"Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo; pois eu sei que buscais a 

Jesus, que foi crucificado."  (Mateus 28:5)



"E, saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo 

aos seus discípulos."  (Mateus 28:8)

"Então Jesus disse-lhes: Não temais; ide dizer a meus irmãos que vão à Galiléia, e lá me verão." 

(Mateus 28:10)

"E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar 

lhe obedecem?"  (Marcos 4:41)

"E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente." 

(Marcos 5:36)

"Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo; e guardava-o com 

segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa mente o ouvia."  (Marcos 6:20)

"Porque todos o viam, e perturbaram-se; mas logo falou com eles, e disse-lhes: Tende bom ânimo; 

sou eu, não temais."  (Marcos 6:50)

"E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar; 

pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina."  (Marcos 

11:18)

"E iam no caminho, subindo para Jerusalém; e Jesus ia adiante deles. E eles maravilhavam-se, e 

seguiam-no atemorizados. E, tornando a tomar consigo os doze, começou a dizer-lhes as coisas 

que lhe deviam sobrevir,"  (Marcos 10:32)

"E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão; porque entendiam que contra eles dizia esta 

parábola; e, deixando-o, foram-se."  (Marcos 12:12)

"Ele, porém, disse-lhes: Não vos assusteis; buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado; já 

ressuscitou, não está aqui; eis aqui o lugar onde o puseram."  (Marcos 16:6)

"E, saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e 

assombro; e nada diziam a ninguém porque temiam."  (Marcos 16:8)



"E Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu temor sobre ele."  (Lucas 1:12)

"Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, 

dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João."  (Lucas 1:13)

"Disse-lhe, então, o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus."  (Lucas 1:30)

"E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas 

todas estas coisas."  (Lucas 1:65)

"De conceder-nos que, Libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor,"  (Lucas 

1:74)

"E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e 

tiveram grande temor."  (Lucas 2:9)

"E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será 

para todo o povo:"  (Lucas 2:10)

"E, de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de 

Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas; de agora em diante serás pescador de homens." 

(Lucas 5:10)

"E todos ficaram maravilhados, e glorificaram a Deus; e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje 

vimos prodígios."  (Lucas 5:26)

"E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou 

entre nós, e Deus visitou o seu povo."  (Lucas 7:16)

"E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles; porque 

estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou."  (Lucas 8:37)

"Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: Não temas; crê somente, e será salva." 

(Lucas 8:50)

"Mas eles não entendiam esta palavra, que lhes era encoberta, para que a não compreendessem; 



e temiam interrogá-lo acerca desta palavra."  (Lucas 9:45)

"E digo-vos, amigos meus: Não temais os que matam o corpo e, depois, não têm mais que fazer." 

(Lucas 12:4)

"E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais pois; mais valeis vós do que 

muitos passarinhos."  (Lucas 12:7)

"Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino."  (Lucas 12:32)

"Dizendo: Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem." 

(Lucas 18:2)

"Porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste, e segas o que 

não semeaste."  (Lucas 19:21)

"E, quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis. Porque é necessário que isto 

aconteça primeiro, mas o fim não será logo."  (Lucas 21:9)

"E os principais dos sacerdotes, e os escribas, andavam procurando como o matariam; porque 

temiam o povo."  (Lucas 22:2)

"E, estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por 

que buscais o vivente entre os mortos?"  (Lucas 24:5)

"E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito."  (Lucas 24:37)

"Mas ele lhes disse: Sou eu, não temais."  (João 6:20)

"Todavia ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus."  (João 7:13)

"Seus pais disseram isto, porque temiam os judeus. Porquanto já os judeus tinham resolvido que, 

se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga."  (João 9:22)

"Não temas, ó filha de Sião; eis que o teu Rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta." 

(João 12:15)



"Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso 

coração, nem se atemorize."  (João 14:27)

"E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou."  (João 19:8)

"Depois disto, José de Arimatéia (o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus) 

rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lho permitiu. Então foi e tirou o 

corpo de Jesus."  (João 19:38)

"Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os 

discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, e pôs-se no meio, e disse-

lhes: Paz seja convosco."  (João 20:19)

"E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos."  (Atos 

2:43)

"E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que 

isto ouviram."  (Atos 5:5)

"E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas."  (Atos 5:11)

"Então foi o capitão com os servidores, e os trouxe, não com violência (porque temiam ser 

apedrejados pelo povo)."  (Atos 5:26)

"E, quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, 

não crendo que fosse discípulo."  (Atos 9:26)

"Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas; e 

se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo."  (Atos 9:31)

"O qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas 

orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus;"  (Atos 10:4)

"E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala, e não te cales;"  (Atos 18:9)

"E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos; e caiu temor 

sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido."  (Atos 19:17)



"E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a 

voz daquele que falava comigo."  (Atos 22:9)

"Dizendo: Paulo, não temas; importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos 

quantos navegam contigo."  (Atos 27:24)

"E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar; e até o tribuno teve temor, quando soube 

que era romano, visto que o tinha ligado."  (Atos 22:29)

"Não há temor de Deus diante de seus olhos."  (Romanos 3:18)

"Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas 

recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Aba, Pai."  (Romanos 8:15)

"Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem 

temor, temor; a quem honra, honra."  (Romanos 13:7)

"E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor."  (I Coríntios 2:3)

"E, se Timóteo for, vede que esteja sem temor convosco; porque trabalha na obra do Senhor, 

como eu também."  (I Coríntios 16:10)

"Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos 

manifestos a Deus; e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos."  (II 

Coríntios 5:11)

"ORA, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e 

do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus."  (II Coríntios 7:1)

"Porque, mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum; antes 

em tudo fomos atribulados: por fora combates, temores por dentro."  (II Coríntios 7:5)

"Porque, quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós que, segundo Deus, fostes 

contristados! que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança! Em 

tudo mostrastes estar puros neste negócio."  (II Coríntios 7:11)

"E o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós 



todos, e de como o recebestes com temor e tremor."  (II Coríntios 7:15)

"Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus."  (Efésios 5:21)

"Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade 

de vosso coração, como a Cristo;"  (Efésios 6:5)

"E muitos dos irmãos no SENHOR, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra 

mais confiadamente, sem temor."  (Filipenses 1:14)

"De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas 

muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e 

tremor;"  (Filipenses 2:12)

"Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham 

temor."  (I Timóteo 5:20)

"Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação."  (II 

Timóteo 1:7)

"E, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, 

andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação,"  (I Pedro 1:17)

"Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos SENHORes, não somente aos bons e humanos, 

mas também aos maus."  (I Pedro 2:18)

"Considerando a vossa vida casta, em temor."  (I Pedro 3:2)

"Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo 

deles, nem vos turbeis;"  (I Pedro 3:14)

"Antes, santificai ao SENHOR Deus em vossos corações; e estai sempre preparados para 

responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós," 

(I Pedro 3:15)

"E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão." 

(Hebreus 2:15)



"O qual, nos dias da sua carne, oferecendo, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao 

que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia."  (Hebreus 5:7)

"E assim com confiança ousemos dizer: O SENHOR é o meu ajudador, e não temerei O que me 

possa fazer o homem."  (Hebreus 13:6)

"No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor; porque o temor tem consigo a 

pena, e o que teme não é perfeito em amor."  (I João 4:18)

"Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, e apascentando-se a 

si mesmos sem temor; são nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte; são 

como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas;"  (Judas 1:12)

"E salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne." 

(Judas 1:23)

"E eu, quando vi, caí a seus pés como morto; e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não 

temas; Eu sou o primeiro e o último;"  (Apocalipse 1:17)

"Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, 

para que sejais tentados; e tereis uma tribulação de dez dias. Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a 

coroa da vida."  (Apocalipse 2:10)

"E depois daqueles três dias e meio o espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles; e puseram-se 

sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram."  (Apocalipse 11:11)


