
 

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

DIA 3 

A palavra irreverência assumiu com o tempo uma conotação bem diferente de seu real 

significado, sendo usada para designar uma atitude descontraída, de quem trata as questões 

com leveza e até de modo divertido. Porém, este não é o verdadeiro significado desta palavra que 

assim está descrita no dicionário: 

Irreverência: 1. Falta de reverência, de respeito temente, de demonstração de estima ou de 

reconhecimento. 2. Falta de consideração, de deferência. 3. Ato de desrespeito. 4. 

Desacato.  

Em seu livro John Bevere conta uma circunstância que vivenciou em uma Conferência Cristã no 

Brasil. Ele relata que ao entrar no local do evento a plataforma sacudia ao som de louvores 

lindos e poderosos, a qualidade do som era excelente, com músicos experientes, harmônicos e 

líderes de louvor com belíssimas vozes. Contudo, ele percebeu a total ausência da presença do 

Senhor. Ele relata que pôde ver as pessoas se movimentando pelo local, muitas tinham os olhos 

abertos, olhando para alguma coisa ou alguém ou parecendo entediadas.  

Reflita: Você percebe alguma semelhança dessa descrição com circunstâncias que tenha 

vivenciado? Por que será que muitas vezes não sentimos a manifestação do Senhor, apesar de 

belos louvores estarem sendo prestados? John Bevere, estimulado pelo Espírito de Deus, indagou 

aquelas pessoas com firmeza: 

“Vocês acham que o Rei dos reis e Senhor dos senhores vai se manifestar em um lugar 

onde Ele não recebe a devida honra e reverência?” 

Certamente não! Precisamos permitir que a Palavra de Deus penetre profundamente em nossos 

corações, sermos solo fértil e dóceis ao agir do Espírito Santo. João Batista exortava o povo ao 

arrependimento como preparação para poderem receber Jesus (Lc 3:1-9). Sem um coração 

quebrantado e arrependido de seus maus caminhos, não somos capazes de receber o perdão que 

o sacrifício de Jesus nos oferece. Façamos, então, um chamado à reflexão e ao arrependimento: 

“Você tem tratado o que Deus chama de santo como coisa comum, tem vivido com uma 

atitude irreverente para com as coisas de Deus? Dê liberdade para que o Espírito Santo 

ministre em você. Você está pronto(a) a se arrepender diante de Deus? Se está, derrame-se diante 

do Senhor, se arrependa verdadeiramente e ore, que o Pai que está nos seus te ouvirá e se 

manifestará, trazendo purificação, refrigério e compreensão de sua glória, para que possa honrá-

lo e reverenciá-lo como Ele merece. Para que você possa ter o Santo Temor. 

“Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o 

povo” (Lv 10:3) 

“Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade.” (Jo 9:31) 

Porque o Temor do Senhor: 
 É o ponto de partida para um relacionamento íntimo com Deus (Sl 25:14) 
 É o que aperfeiçoa ou amadurece a verdadeira santidade e pureza de coração (2 Co 7:1), 

lembrando que sem santificação não veremos a Deus (Hb 12:14-15). 


