O TEMOR DO SENHOR
(Devocional inspirado no livro de John Bevere: O Temor do Senhor)

DIA 2
Todo o cristão sabe que o amor de Deus é a base para o relacionamento com o Senhor,
mas precisamos entender que o Temor do Senhor é tão fundamental quanto o amor.
Isaías disse: “O Senhor é exaltado, pois habita no alto; Ele encherá Sião de retidão e
justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza
de salvação, sabedoria e conhecimento; o temor do Senhor é a chave desse tesouro”
(Isaías 33:5-6, NVI).
Isso mesmo. O Temor do Senhor é chave para o firme fundamento de Deus, que
nos fornece os tesouros  da salvação, sabedoria e conhecimento.
E, juntamente com o amor do Senhor, o Temor do Senhor compõe o próprio
fundamento da vida!
Não podemos verdadeiramente amar a Deus até que o temamos,
nem podemos temê-lo adequadamente até que o amemos.
Nosso Deus é sim um Deus de infinito amor, é abençoador e bondoso, mas não é
condescendente ou permissivo com nossas transgressões. Assim como encontraremos
gloriosos benefícios quando tememos a Deus, certamente o julgamento de Deus virá
quando houver falta do Santo Temor.
E a Sua correção é também a manifestação do seu amor avassalador. O Senhor nos
corrige, para que possamos ser participantes da Sua santidade (Hb 12:7-11).
Em João 6:60-66 a Palavra nos mostra que muitos discípulos abandonaram Jesus após
ouvirem Dele algo que não queriam ouvir, A Verdade lhes parecia dura, pois não havia
espaço em seus corações e vidas para a palavra de Deus (Jo 8:37).
Não se deixem amoldar pelo “falso conforto” do entendimento limitado da grandeza de
Deus. Peça ao Espírito Santo para revelar a você quem é Deus em toda a sua plenitude
para que possa ter o Santo Temor e, assim, experimentar e comprovar a boa, agradável e
perfeita vontade de Deus em suas vidas. “Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica” (2
Co 3:6).
Porque o Temor do Senhor:
 É a chave para o firme fundamento de Deus (Is 33:5-6).
 É o princípio da sabedoria e do conhecimento de Deus (Pv 1:7 e 2:5 e Pv 15:33).
 É fonte de clareza e direção (Salmo 25:12).
 É o que acessa a grande misericórdia e a grande bondade que Deus reserva aos que o
temem (Sl 31:19 e 103:11).
 É o dever de todo homem (Ec 12:13) e o que irá nos manter no caminho de Deus (Jr
32:40)
 É fonte de vida, confiança e proteção para evitar os laços da morte (Pv 14:26-27)

