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

DIA 15
Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder, e tudo é para a sua
glória. A Ele seja a glória para todo o sempre” (Rm 11:36 BV).
Pelos estudos anteriores já conseguimos compreender que o objetivo fundamental do Universo é
glorificar a Deus. Mas o que é a glória do Senhor? Deveras, a glória do Senhor não é uma nuvem.
Deus se esconde na nuvem – embora a nuvem não seja capaz de esconder o brilho de Sua Glória –,
porque Ele é magnificente demais para que a humanidade possa contemplá-lo face a face, a carne
mortal não pode permanecer na presença do santo Senhor em Sua glória (Êx 33:20).
A Glória de Deus é o que Ele é, a essência de sua natureza, a expressão de sua bondade, de seu poder,
sabedoria, autoridade e de todas as suas qualidades intrínsecas. Tudo o que faz Deus ser Deus está
contido dentro da glória de Deus. Nada é oculto ou retido! Isso ultrapassa tremendamente a nossa
capacidade de compreensão e entendimento, pois até os poderosos serafins continuam a clamar: “Santo,
santo, santo...” maravilhados em espanto avassalador. Tudo que foi criado por Deus reflete a sua glória.
Não podemos agregar nada à sua glória, mas devemos reconhecê-la, honrá-la, declara-la, louvá-la,
refleti-la e vive-la. Porque Deus é digno! (Ap 4:9-10)
Em 1Tm 6:15-16 Paulo nos escreve que a glória de Deus é “luz inacessível, a quem homem algum
jamais viu nem é capaz de ver”. Luz que experimentou em certa medida na estrada para Damasco. “Ao
meio-dia, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol” (At 26:13). Pense que era o sol de meio dia do
Oriente Médio. A glória de Deus supera qualquer outra luz, mesmo a do Sol. Ele é a luz perfeita! (1Jo
1:5). “E não haverá noite; não será necessária a luz da lâmpada nem a luz do sol, pois o Senhor Deus
brilhará sobre eles. E reinarão para todo o sempre.” (Ap 22:5).
A passagem anterior nos conta da Nova Jerusalém, mas Deus já fez resplandecer em nós a sua luz,
quando nos revelou a sua glória na face de Cristo (2Co 4:6). Em seu encontro, em Espírito, com o
Senhor em sua glória, João nos apresenta uma descrição Dele que nos faz também cair aos seus pés em
reverência (Ap 1:10-17). Nosso Deus merece mais glória do que qualquer criatura viva pode lhe
dar por toda a eternidade! Precisamos nos lembrar de que servimos Àquele que criou todo o Universo.
Ele é de eternidade e será por toda a eternidade, não há outro como Ele.
Damos glória a Deus ao adora-lo em amor e oferta de nós a Ele, nos permitindo ser moldado pelo
Espírito Santo à imagem de Cristo. Viver para a glória de Deus, e não apenas para os nossos objetivos, é
realmente a única maneira de viver, qualquer outra opção é apenas existir. Todo pecado consiste, em
verdade, na incapacidade de render glória a Deus, por amar qualquer coisa mais que Deus. Mesmo as
“coisas” mais brilhantes que recebem glória na terra, perdem seu brilho se comparadas a Ele. Viver
para a glória de Deus é a maior realização que se pode alcançar na vida!
“E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória de Jesus, segundo a sua imagem
estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito”
(2Co 3:18)
Porque o Temor do Senhor:
 É o dever de todo homem (Ec 12:13) e o que irá nos manter no caminho de Deus (Jr 32:40)

