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

DIA 09
Na primeira vez que li os versículos finais do 1º capítulo de Romanos fui tomada de tal nível de
estupefação que não saberia descrever, pois, a meu ver, está contido alí a descrição exata de nossa
sociedade: “Tais homens são, por isso, indesculpáveis; porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o
glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas
segundo a semelhança do homem mortal. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos
pecaminosos dos seus corações. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e
seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso Deus os entregou a
paixões vergonhosas. (...) visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição
mental reprovável. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão
cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus,
insolentes, arrogantes e presunçosos; inventam maneiras de praticar o mal; desobedecem a seus pais; são
insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que
as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também
aprovam aqueles que as praticam.” (Rm 1:20-32)

Após ler essa passagem, entendemos por que pecadores frequentam passivamente as igrejas sem serem
convencidos do pecado pela pregação; por que a mornidão ganha espaço em nossas igrejas; por que as
viúvas, os órfãos, os presos e os enfermos são negligenciados pelos crentes que desejam apenas a parte
conveniente da vida cristã.
Disse Jesus: “Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado; mas agora que dizem que podem
ver, a culpa de vocês permanece.” (Jo 9:41)
Então nos perguntamos: mas por que o Temor do Senhor foi perdido, ocasionando que o pecado corra
desenfreado entre nós?
Perceba que a maioria das mensagens compartilhadas entre os cristãos concedem à Deus a aparência do
“Paizinho do céu” cujo desejo é nos dar tudo que queremos. Isso estimula uma obediência de vida curta
por motivos egoístas, pois, como filhos mimados, a falta de reverência pela autoridade nos coloca em
posição de ficarmos facilmente ofendidos com Deus quando não conseguimos o que queremos quando
queremos.
Em sendo assim: Como pode, então, a obediência prevalecer quando a desobediência e a rebelião são
consideradas normais? Como podemos ver a reverência santa ser restaurada quando os muitos pecados
nos fazem tão destituídos da glória de Deus? (Rm 3:23)
Nossa fé está na promessa de que Deus restaurará o Seu santo temor ao Seu povo, para que ele
possa dar-Lhe a verdadeira glória e honra que Ele é tão digno de receber. “tão certo como eu vivo, como
toda a terra se encherá da glória do Senhor” (Nm 14:21).
Porque o Temor do Senhor:



É fonte de vida, confiança e proteção para evitar os laços da morte e desviar do pecado (Pv 14:26-27
e 16:6)
É o que acessa a grande misericórdia e a grande bondade que Deus reserva aos que o temem (Sl
31:19 e 103:11).

