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

DIA 20
Podemos concluir que ao longo dos séculos, Deus não havia mudado. A Sua Palavra e o Seu nível de
santidade não variam. Deus era, é, e sempre será o grande Rei e deve ser reverenciado como tal. Não podemos
tratar levianamente o que Ele chama de santo. O temor do Senhor realmente permanece para sempre!
Lúcifer, que era um querubim, jamais teria caído do céu como um raio se tivesse o temor do Senhor (Is 14:1215; Lc 10:18). Adão e Eva desobedeceram, sofrendo um grande julgamento, mas também jamais teriam caído

se possuíssem o temor do Senhor. E se Ananias e Safira temessem a Deus não teriam se portado de forma tão
insensata, pois “pelo temor do Senhor os homens evitam o mal” (Pv 16:6).
E por que Ananias e Safira morreram? É bem provável que muitos de nós conheçamos pessoas que vivem em
desobediência oculta, mentiram para seus pastores e não foram julgadas tão severamente. De fato, há atos
mais irreverentes do que o de Ananias e Safira e não se vê pessoas caindo mortas nos cultos.
A resposta é que a presença muito palpável da glória de Deus repousava sobre Pedro (At 5:15) quando
Ananias e Safira mentiram a ele e caíram mortos. Na essência, Ananias e Safira caíram mortos porque foram
irreverentes na presença do Senhor cuja glória já havia sido revelada. Assim como com Adão, Nadabe, Abiú, e
os filhos de Israel, mais uma vez vemos o padrão de ordem, glória e julgamento.
Quanto maior for a glória de Deus revelada, maior e mais rápido será o julgamento pela irreverência!

Você pode ter vivido experiências grandiosas na presença de Deus como Adão e Eva tiveram no Jardim. Você
pode ter o óleo santo da unção sobre você, como Nadabe e Abiú tinham. Você pode ter sido agraciado com a
sabedoria de Deus como Salomão o foi e ter testemunhado os milagres que os filhos do Israel viram. Você
pode operar em sinais e maravilhas, doar-se à obra de Deus, expulsar demônios e curar os enfermos no Seu
poderoso nome. Você poder ter vivenciado tudo isso e não ter o temor do Senhor! E sem o temor, o seu fim
não será diferente do fim de Nadabe e Abiú ou de Ananias e Safira. Porque é o temor do Senhor que faz
com que você permaneça diante da presença do Senhor para sempre!
Alguns, porém, podem questionar: “Mas o meu amor por Deus não me impede de pecar? E quando o faço não
sou perdoado por meio do amor Deus, mediante o sacrifício de Cristo, porque o reconheço e o amo?”.
Sim, todavia a Sua correção é também a manifestação do seu amor avassalador. O Senhor nos corrige, para
que possamos ser participantes da Sua santidade (Hb 12:7-11). E a outra questão primordial aqui é: Qual é a
extensão do nosso amor quando não se tem o temor do Senhor?
Muitos amam a Jesus, mas não o tem como Senhor de suas vidas.
Isso porque possuem um amor imaturo, desprovido do temor do Senhor. Quem possui um grande amor

obedece àquele a quem ama, reverencia os seus mandamentos e não ousa desobedecer ao seu
amado, não por medo, mas por amor, respeito e profunda veneração.
"Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos... Quem tem os meus mandamentos e lhes
obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me
revelarei a ele... Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e
faremos nele morada. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês
estão ouvindo não são minhas; são de meu Pai que me enviou. (Jo 14:15; 21; 23-24).
Porque o Temor do Senhor: é límpido, e permanece para sempre” (Sl 19:9).

