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

DIA 10
Para dar a Deus a reverência devida, precisamos buscar o conhecimento da grandeza da
Sua glória. Este era o grito do coração de Moisés quando ele corajosamente suplicou:
“Mostra-me a tua glória” (Ex 33:18). Quanto maior for a nossa compreensão da
grandeza de Deus (embora ela em si mesma seja incompreensível), maior será a nossa
capacidade de temê-lo ou reverenciá-lo. Por este motivo, o salmista nos encoraja:
“Deus é o rei de toda a terra; salmodiai com harmonioso cântico” (Sl 47:7);“Grande é o
Senhor, e mui digno de ser louvado; a Sua grandeza é insondável” (Sl 145:3).
O Salmo 145:10-11 diz: “Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor... falarão da
glória do teu reino e confessarão o Teu poder”.
A Bíblia declara que Deus pesou toda a água dos mares bem na palma da Sua mão e que
pode medir o universo com palmos (Is 40:12). O próprio universo declara a glória do
Senhor. Leias as palavras inspiradoras de Davi:
Os céus declaram a glória de Deus; o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia
fala a outro dia; uma noite revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a
sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras, até os confins do
mundo. (Sl 19:1-4)
A criação de Deus não está limitada a terra, mas inclui até o universo desconhecido. Ele
organizou as estrelas nos céus com os Seus dedos (Sl 8:3). Para a maioria de nós, é difícil
compreender a vastidão do universo. Não conseguimos vislumbrar os limites dos grupos
de galáxias, quanto mais o final do universo. E Deus pode medir tudo isso a palmos!
Uau! Para completar, o salmista nos diz: “[Deus] Conta o número das estrelas, chamandoas todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e mui poderoso” (Sl 147:4-5).
Reserve um tempo, fique quieto, reflita sobre as obras das mãos de Deus. E a grandeza
de seu poder. Somos ensinados a fazer isso e, ao fazê-lo, a criação pregará um sermão
para você. Ela declarará a glória de Deus! E você se deleitará nessa verdade. Como sinto
a presença gloriosa de Deus quando silencio todo o barulho dentro de mim para
contemplar a imensidão do mar ou o desabrochar de uma flor. Tente você também. A
Bíblia nos diz que a vida estava em Jesus e tudo foi criado por meio dele (Jo 1 1-5).
Sinta o amor e luz de Jesus manifesta na criação e reverencie à Deus pelo seu
imenso poder e inexplicável grandeza que se encontram declarados em suas obras.
Tudo o que vive presta louvor ao Senhor! (Sl 148)
Porque o Temor do Senhor:


É límpido e permanece pra sempre (Sl 19:9)



É insondável, é uma revelação contínua que impõe perseverança diária (Pv 23:17)

