
 

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

DIA 11  

As obras do Senhor falam da sua glória. A SUA GLORIOSA SABEDORIA SE REVELA NA 

CRIAÇÃO O Senhor fez a terra pelo seu poder; estabeleceu o mundo por sua sabedoria 

(Jr 10:12). Não apenas a grandeza e o poder da glória de Deus são vistos na criação, 

como também a Sua grande sabedoria e conhecimento. “Grande é o nosso Senhor e 

tremendo é o seu poder; é impossível medir o seu entendimento.” (Sl 147:5). 

A ciência levou anos para descobrir que todas as formas de vida se baseiam em células, 

que são formadas por numerosas moléculas, que, por sua vez, são compostas de 

elementos, e estes por estruturas ainda menores chamadas átomos. Os átomos são 

compostos de espaço vazio (maior parte), prótons, neutros e elétrons, e esses são os 

elementos fundamentais centrais que mantêm todas as coisas unidas. Então, de onde o 

átomo retira a sua energia? E que força mantém as suas partículas energéticas unidas? 

Os cientistas chamam-na de energia atômica, mas este é apenas um termo científico 

para descrever o que eles não conseguem explicar. 

Porque Deus já disse que Ele “sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder” (Hb 

1:3). Colossenses 1:17 diz: “Nele tudo subsiste” (NVI).  

Pare e reflita sobre isso apenas por um instante. Eis este glorioso Construtor. O universo 

é medido com a palma da Sua mão, mas Ele é tão detalhado em Seu projeto da 

pequenina terra e das suas criaturas que deixa a ciência moderna perplexa depois de 

anos de estudo. 

Agora você pode entender, pelo menos um pouco, o salmista com mais clareza quando 

ele declara: “Diz o insensato no seu coração: ‘Não há Deus’” (Sl 14:1). “Graças te dou, visto 

que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste” (Sl 139:14). 

Como é possível contemplar tudo o que foi criado e não ver a glória manifesta de Deus? 

Porque Deus nos quis revelar toda a sua grandeza. Não somos os insensatos e tolos a 

que o salmista se refere porque a revelação nos foi dado pelo Pai (Jo 6:44; 65) por meio 

de Cristo. Aleluia! E Glórias damos ao Senhor porque vive em nós Àquele por 

intermédio de quem todas as coisas foram criadas, a Luz do mundo. 

Porque o Temor do Senhor: 

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

 É a instrução e o princípio da sabedoria e do conhecimento de Deus (Pv 1:7 e 2:5 e 
Pv 15:33).  

 É insondável, é uma revelação contínua (Pv 23:17). 


