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

DIA 32
A promessa do Senhor é de superabundância da glória nas últimas chuvas. A Igreja será restaurada 07
vezes mais (Pv 6:31 e Dt 28:7). O fim da Igreja será melhor que o começo (Ec 7:8). O melhor da
presença de Deus foi guardado para o final (Jo 2:1-11).
Há muitas pessoas hoje que clamam pelas últimas chuvas (Zc 10:1), submetem-se ao processo de
purificação de Deus e não reclamam quando passam por provações. Estas pessoas não murmuram no
deserto que estão atravessando espiritualmente e em breve se regozijarão. No entanto, estes contrastam
com aqueles que mencionamos no estudo do dia 30, que buscam apenas o conforto e sucesso.
Isaías 30 diz como o povo de Deus procuraria se fortalecer na força do Egito (do sistema deste mundo).
Então Deus teria de levar o povo através da adversidade e da aflição para sua purificação. Neste
processo, eles deixariam de lado os seus ídolos e voltariam os corações para Deus. E, quando isto
acontecer: “Então o Senhor dará chuva sobre a tua semente” (Is 30:23).
"Voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura; ele nos feriu, mas sarará nossas feridas.
Depois de dois dias ele nos dará vida novamente; ao terceiro dia nos restaurará, para que vivamos em sua
presença.” (Os 6:1-2)

Essa passagem é uma escritura profética que descreve o processo de refinamento de Deus na Sua
igreja, preparando-a para a Sua glória. Ele feriu, mas Ele curará. Um dia com o Senhor é igual a mil dos
nossos anos (2Pe 3:8). Dois dias inteiros se passaram (dois mil anos) desde a ressurreição do Senhor.
Estamos chegando ao tempo em que Deus revigorará e restaurará a Sua glória ao Seu templo. O
terceiro dia fala do reino milenar de Cristo por mil anos, quando Ele viverá e reinará diante dos nossos
olhos. Há um tempo determinado, quer estejamos prontos ou não. Deus diz que a Sua glória será
restaurada ao Seu povo, e até os incrédulos serão atraídos para a Sua luz (Am 9:11).
A luz do sol será sete vezes mais forte – como a luz de sete dias! Assim será no dia em que o Senhor começar a
curar o seu povo e curar as feridas que ele lhes deu. (Is 30:26).

Esta é a maravilhosa glória de Jesus Cristo, o “Sol da Justiça” (Ml 4:2). A Sua glória será sete vezes
maior nos dias que antecederão a Sua Segunda Vinda. “Porém, tão certo como eu vivo, toda a terra se
encherá da glória do Senhor” (Nm 14:21).
“Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas, ao que lança
a semente. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas” (Am 9:13)

Virá o tempo em que o grão e as uvas crescerão mais rápido do que podem ser colhidos. Deus nos diz
que haverá uma colheita tão abundante que será avassaladora. Glória a Deus! O tempo é curto. Não
resista à Sua obra purificadora nem negligencie o conhecimento do Senhor. O Espírito grita à igreja Sua
mensagem é: “Preparem o caminho do Senhor, preparando o Seu povo para a Sua glória!”.
Portanto, enquanto nos preparamos para a Sua glória: “Conheçamos e prossigamos em conhecer ao
Senhor. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá; virá para nós como as chuvas de inverno, como as
chuvas de primavera que regam a terra” (Os 6:3).
Porque o Temor do Senhor: É o princípio da sabedoria e do conhecimento de Deus (Pv 1:7 e 2:5 e Pv 15:33), fonte
de vida (Pv 22:4) e o atributo daqueles que possuem tempo (Pv 9:10-11).

