
 

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

DIA 8 

Deus é Senhor de sabedoria imensurável e podemos, por meio do Espírito Santo que vive 

em nós, aprender cada dia mais acerca Dele e da grandeza da sua glória, e vimos em 

Isaías 33:5-6 que o Temor do Senhor é a chave para acessarmos os tesouros da 

salvação, da sabedoria e do conhecimento. 

Somos privilegiados por podermos estar com Deus em intimidade graças ao sacrifício de 

Cristo. Aleluia! Mas nosso coração tem que estar no deleite da Sua presença e não 

desejoso pelas tentações desse mundo. 

Reflita: Será que Isaias 29:13 nos serve hoje? Nossos temor à Deus consiste tão somente 

em mandamentos de homens? 

Jesus nos ensinou em Lucas 17:7-10 que aquele que faz apenas tudo o que lhe é 

mandado, que apenas segue todas as regras, não passa de um servo inútil. 

Logo, não podemos também permitir que o nosso prazer de estar na presença de Deus 

esfrie e contentemos em permanecer na mornidão do mero legalismo da religiosidade. 

Jesus disse: “Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que 

você fosse frio ou quente! Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto 

de vomitá-lo da minha boca.” (Ap 3:15-16). 

Vimos que os israelitas não reconheceram Jesus porque não conheciam verdadeiramente 

Deus e por isso não puderam dar ao Senhor o temor e a reverência que Ele merecia. Eles 

estavam tão envoltos em suas regras e orgulhosos com suas posições na sinagoga que 

“preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus” (Jo 12:43) 

 E nós? Podemos afirmar que buscamos de todo o coração conhecer verdadeiramente 

Deus?  

 Podemos afirmar que damos ao Senhor o temor e a reverência que Ele merece?  

 Reconheceríamos Jesus entre nós? 

Porque o Temor do Senhor: 

 É insondável, é uma revelação contínua que impõe perseverança diária (Pv 23:17) 

 É a instrução e o princípio da sabedoria e do conhecimento de Deus (Pv 1:7 e 2:5 e 

Pv 15:33) 


