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

DIA 19
Continuando o padrão que observamos no Jardim, no Tabernáculo, no Templo de Salomão e que é verificado
também no Novo Testamento: 1. Ordem Divina agora com Jesus na construção no novo templo em nós; então a
2. Glória de Deus é revelada no Dia de Pentecostes, seguido de grandes bênçãos, cura e libertação na Igreja
Primitiva, na qual “ninguém tinha falta de nada” (At 4:34). Todavia quando há irreverência/desobediência na
presença da glória de Deus, ocorre o 3. Julgamento severo.

Barnabé, natural de Chipre – ilha cujas terras eram bem valorizadas devido à abundância de recursos naturais
(flores, frutos, pedras preciosas, minas de prata, cobre e ferro, produção de vinho e óleo) –, vendeu um campo que

possuía em Chipre e ofertou todo o valor aos apóstolos (At 4:36-37). Essa oferta faz com que Ananias e sua
mulher Safira reajam vendendo também uma propriedade. Entretanto, o casal acorda em reter uma parte do
valor da venda, ofertando o restante aos apóstolos, sob a falsa declaração de ser o valor integral recebido (At
5:1). “Então disse Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir
ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo?... Você não mentiu aos homens, mas para Deus” (At 5:2-4).

O engano foi o pecado deles! O dinheiro era deles para fazerem o que desejassem, inclusive reter uma parte
da venda. Contudo, eles queriam o louvor dos homens mais do que a verdade e a integridade diante de Deus.
Se desejarmos o louvor dos homens, temeremos o homem. Se temermos o homem, serviremos ao
homem, porque servimos àquilo que tememos. Ananias e Safira temiam os homens mais do que temiam a
Deus, por isso não calcularam os seus atos e mentiram diante da presença de Deus, destituídos do santo
temor. “Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, e acharam-na morta [Safira] e sepultaram-na junto do
marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos que souberam destes acontecimentos” (At 5:5-11).
Um casal levou uma oferta aos necessitados e ambos caíram mortos! Julgamento imediato!

É provável que Ananias e Safira tenham sido os maiores contribuintes da igreja. Eles podem ter sacrificado
posição social e segurança financeira para servir a Deus. Mas os sacrifícios de nada valem quando não

são acompanhados por corações que amam e temem ao Senhor. Na igreja primitiva de Atos todos
estavam impressionados e atônitos com os sinais e maravilhas abundantes, mas até estes se tornam coisa
comum quando há falta do temor de Deus em nosso coração. Deveras o temor de Deus teria impedido a
loucura desse infeliz casal e lhes revelado a santidade de Deus.
No entanto, a morte desse casal aos pés de Pedro, desperta a todos para a santidade de Deus, trazendo à tona
na Igreja as motivações dos corações para serem examinadas. Aqueles que se viram na falta de reverência de
Ananias e Safira rasgaram seus corações em arrependimento. Outros podem ter ido embora temendo o
julgamento de Deus. Fato é que grande temor sobreveio à igreja! Perceba que após o julgamento desse
casal ninguém ousava mais se juntar à Igreja Primitiva para seguir a Jesus até ter, mais seriamente,
calculado o custo (At 5:13-14), que vimos que o preço é nada mais que nossa própria vida (Lc 14-27-33). Não
havia mais adesões por motivos egocêntricos. Agora as pessoas vinham ao Senhor por causa de quem

Ele era, e não por causa do que Ele podia fazer. Quando a irreverência é julgada, todos fazem uma
avaliação de suas vidas e as motivações erradas são purificadas pela luz do julgamento. Esta é a atmosfera
para corações sinceros de arrependimento cheios do temor de Deus.
“Venham, meus filhos, ouçam-me; eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a
vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade” (Sl 34:11-13).
Porque o Temor do Senhor: É fonte de vida, prudência e proteção contra a morte (Pv 14:26-27 e Sl 111:10)

