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

DIA 12
“Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste,
pergunto: Que é o homem para que com ele te importes?” (Sl 8:3-4)
Deus criou um pontinho chamado Terra e transforma um pequeno e insignificante bocado de
poeira no corpo de um homem. Então, aquilo que era uma poeira insignificante no meio da
imensidão do universo criado por Deus, se torna o foco total da atenção do Criador. O salmista
nos conta que os pensamentos de Deus para conosco são preciosos, e que a soma deles é tão
grande que, se fossem contados, seriam mais do que a areia sobre a terra (Sl 139:17-18).
E o que fizemos para atrair todo essa atenção e zelo de Deus? Nada! Entenda então porque Deus
disse à Jó: “Quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de
todos os céus é meu.” (Jó 41:11).
Não fizemos nada para merecer o amor de Deus, e não há nada que façamos que o faça nos
amar mais ou menos. Deus é o próprio amor! Porém, nós podemos amar mais a Deus,
proporcionalmente ao quanto o conhecemos e o tememos.
Isaías teve uma visão da inescrutável glória de Deus. Ele viu o Senhor na sala do Seu trono, alto
e sublime, e a Sua glória enchia o aposento. Ao redor Dele havia enormes anjos chamados
serafins, que, por causa da grande glória de Deus, cobriam as faces com as asas e clamavam:
Santo, santo, santo, é o Senhor dos Exércitos; toda a terra está cheia da sua glória! (Is 6:3).
Deus também revelou a glória do terceiro céu para Paulo, que disse ter ouvido “coisas que ao
homem sequer é permitido falar” (2 Coríntios 12:2-4).
Certamente a atmosfera na sala do trono de Deus é diferente, esses anjos poderosos e tremendos
não estão simplesmente cantando uma canção. Eles estão reagindo ao que veem. A cada instante
eles têm um relance de uma faceta diferente e de uma dimensão maior da glória de Deus sendo
revelada! Impressionados, eles clamam: “Santo! Santo! Santo!”.
Isaías e Paulo já conheciam a Deus, mas com certeza essas experiências sobrenaturais o levaram
à outro nível de compreensão da grandeza de Deus. E quanto mais o conhecemos maior a
nossa capacidade de temê-lo, reverenciá-lo e amá-lo.
A boa notícia é que, embora Deus esteja na sala gloriosa do trono, Ele também está dentro de
cada um de nós. Podemos até não ter as extraordinárias revelações vividas por Isaías e Paulo,
mas o Espírito Santo de Deus está disponível para nos revelar a sua glória, o que não é
menos extraordinário. Portanto, clame como o salmista:
A minha alma tem sede de ti; meu corpo te almeja, para ver a tua glória. (Sl 63:1-2)
Porque o Temor do Senhor:
 É a chave para o firme fundamento de Deus (Is 33:5-6)
 É o ponto de partida para se estabelecer um relacionamento íntimo com Deus (Sl 25:14)

