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Bênçãos para quem teme a Deus 
 

Salmo 112 

Introdução: Quem é que não quer ser abençoado? Bênçãos todo mundo quer. Todo ser 
humano quer ser feliz e viver uma vida regalada. O Salmo 112 fala de bênçãos, nele 
encontramos promessas tremendas para aqueles que temem a Deus. O verso 1 é enfático em 
dizer que “bem-aventurado o homem que teme a Deus, e se compraz nos seus mandamentos”. 
Em outras palavras, o salmista está dizendo que aquele que teme a Deus e tem prazer naquilo 
que Ele diz, será uma pessoa feliz. 

Temer a Deus é levá-lo a sério, é reconhecer que tudo o que fazemos não passa despercebido 
aos seus olhos e teremos que prestar contas a Ele. Temer a Deus é dar crédito à sua Palavra, é 
ter prazer em obedecê-lo. Quem vive desse jeito, quem incorporou esses valores ao seu estilo 
de vida, será abençoado. As bênçãos são resultados de um relacionamento com Deus, onde o 
temor (o respeito) é a base.  

Nesse estudo, veremos, no Salmo 112, quatro bênçãos para aqueles que levam Deus a sério:  
 
1. A sua descendência será poderosa – a primeira bênção nós encontramos no verso 2. 

O salmista diz que a bênção será perpetuada nas gerações. Aquilo que ele faz tem eco na sua 
descendência, não acaba nele. A sua descendência não será humilhada, mas será poderosa na 
terra. Muitas famílias simplesmente desaparecem da face da terra, são destruídas, ficam sem 
descendência, são dizimadas pelo inimigo. Porém, aqueles que temem a Deus verão os seus 
filhos, e os filhos dos seus filhos, e as vindouras gerações vivendo uma vida de conquista, uma 
vida abençoada e poderosa. Aquilo que ele iniciou não será destruído, pois a sua descendência 
dará continuidade à sua obra.  

 
Certa ocasião, ouvi a história de um empresário que no final da sua vida chegou a triste 
constatação de que nenhum de seus filhos continuaria a sua obra. Seus filhos estavam 
envolvidos com drogas, gastando o seu dinheiro com bobagens, praticamente esperando a 
morte do pai para acabar com tudo aquilo que ele havia conquistado ao longo dos anos. 
Melancolicamente ele dizia que todo o trabalho de uma vida seria consumido pelos filhos em 
poucos anos. 

 
2. Ele será Próspero – no verso 3 nós encontramos a segunda bênção para aqueles que 

levam Deus a sério. O salmista diz que eles serão prósperos. “Na sua casa há prosperidade e 
riqueza” é o que diz a Bíblia. Em hipótese nenhuma podemos pensar que Deus idealizou a 
miséria para o homem. Deus quer que vivamos com dignidade, que tenhamos o que comer, o 
que vestir. Ele quer que tenhamos um trabalho sem que nos tornemos escravos dele, tendo 
que atender uma carga horária desumana, que nos tire o prazer e a alegria de viver. 

 
Ainda que prosperidade envolva os bens materiais, biblicamente esse conceito vai muito mais 
além. Em 3 João 2, o apóstolo João diz que a alma do seu discípulo Gaio era próspera. Ter uma 
alma próspera é ter a vida organizada, fluindo em todas as áreas (vida com Deus, trabalho, 
finanças, casamento, relacionamento com os filhos, saúde, ministério, etc). Ter uma alma 
próspera é estar com a vida equilibrada em todos os sentidos, não apenas dentro da questão 
econômica, e essa é uma bênção que Deus dá a todos aqueles que o temem. 
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3. Seu coração é firme – o verso 7 começa dizendo que o homem que teme a Deus “não se 
atemoriza de más notícias” e então acrescenta que “o seu coração é firme”. Essa conexão feita 
pelo salmista (más notícias e coração firme) revela uma pessoa inabalável. A vida é feita de 
desafios, enfrentamos lutas, passamos por situações difíceis, portanto, nem sempre as coisas 
são como gostaríamos que fossem. Por isso, o que precisamos é de força emocional e 
espiritual para os enfrentamentos que a vida propõe. 

 
Muitas pessoas só permanecem ativas e produtivas quando tudo vai bem. No tempo das más 
notícias elas se apagam, recuam, desistem, escondem-se. Entretanto, a promessa contida 
nesse verso 7 diz que o homem que teme a Deus, diante dos revezes da vida o seu coração é 
firme, ele permanece confiante no Senhor. Ele está convicto da vitória, nenhuma má notícia 
poderá abalá-lo, pois sabe que Deus será por ele.  

 
4. A sua justiça permanece para sempre – a quarta bênção tem a ver com as obras que ele faz 

aqui e que produzem resultado na eternidade. O verso 9 diz que ele “distribui, dá aos pobres”, 
isto é, ele é quebrantado, sensível à necessidade do seu próximo. Então, a seguir, a Bíblia diz 
que “a sua justiça permanece para sempre, o seu poder se exaltará em glória”. Este é o 
resultado das suas obras. Os feitos do homem que teme a Deus vão com ele para a eternidade. 
Lá, ele será exaltado em glória pelas obras que realizou, pela sua forma justa de viver. Não será 
simplesmente o reconhecimento dos homens, da sociedade, da mídia. Não é a glória 
passageira dessa vida, mas será o reconhecimento do próprio Deus que o recompensará 
eternamente. 

 
Conclusão: uma pessoa pode ter um coração bondoso e fazer muitas boas obras. Todavia, 
as boas obras só são levadas em conta quando são feitas por aqueles que temem a Deus. E 
temer a Deus, sobretudo, é dar crédito àquilo que Ele falou. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, 
a verdade, e a vida, e que ninguém pode ir ao Pai se não for por Ele (Jo 14:6). Quando 
recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nos tornamos filhos de Deus e somos justificados 
pela fé em Cristo. Assim, passamos a ser justos aos olhos de Deus, e toda boa obra que 
fizermos será recompensada por Ele eternamente. Se você ainda não fez isso, aproveite e 
receba hoje mesmo Jesus como seu Senhor e Salvador! 


