O TEMOR E A REVERÊNCIA A DEUS PAI E SENHOR
Quebra gelo: Será que temos noção da grandeza, poder e amor de Deus?
Texto Bíblico: A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a Sua
aliança. Salmo 25:14
Temor: Um profundo respeito por Deus, é querer agradá-Lo. Mas não é só isso, o santo temor dá
a Deus o lugar de glória, honra, reverência, ações de graça, louvor e destaque que Ele merece.
Reverência: Veneração pelo que se considera sagrado, respeito profundo, consideração.
INTRODUÇÃO: Quem em todo universo pode se comparar ao Senhor? Deus é o criador de todas as
coisas. Ele é o Deus Santo, perfeito e Todo Poderoso. E é para ser reverenciado por todos. Mas a
igreja, que somos nós, está cercada por uma cultura centrada no homem. Muitas vezes quando as
pessoas dizem: Deus é meu amigo. Ele entende o meu coração. É verdade que Deus entende o
nosso coração, ainda mais completamente do que nós mesmos. Mas em geral, esse comentário é
feito para justificar a desobediência e a desonra a Deus. Nas escrituras, o único povo a quem Deus
chama amigo, são aqueles que tremem diante da Sua palavra e da Sua presença. Deus é o nosso
Senhor. Também muitos reconhecem Jesus como salvador, curador e libertador, mas Jesus nunca
foi o Senhor das suas vidas. Elas amam Jesus, mas não tem o temor. Com seus lábios reconhecem
o seu senhorio, mas não se submetem a autoridade de Jesus Cristo e
DESENVOLVIMENTO:
1 - GRANDEZA DE DEUS – Os céus declaram a glória de Deus; o firmamento proclama a obra de
suas mãos. (Salmo 19:1). Se fizermos uma reflexão sobre a imensa extensão do universo, teremos
um vislumbre da ilimitada glória e grandeza de Deus. A bíblia declara que Deus pode medir o
universo com palmos. (Isaias 40:12). Este Deus tremendo e poderoso, vem até um pequeno
planeta que não passa de um pontinho chamado terra e transforma o que parece ser um pequeno
e insignificante pontinho de poeira no corpo de um homem e se volta totalmente para este ser
chamado homem, derramando todo seu amor e cuidado sobre este homem. Quanto maior for a
nossa compreensão da grandeza de Deus, maior será a nossa reverência e temor a Ele.
2 – DEUS É NOSSO PAI E SENHOR – Através de Jesus, pelo novo nascimento nos tornamos filhos
de Deus, mas isso não invalida a Sua posição como Juiz de toda a carne. O Senhor julgará a toda a
carne (Hb 10:30). Imagine um rei terreno com esposa, filhos e filhas. No palácio, ele é marido e pai.
Mas na sala do trono, ele é rei e deve ser reverenciado como tal até pela sua esposa e filhos. Há
momentos em que podemos desfrutar da intimidade do Pai no seus braços, conversar, mas há
outros em que devemos honrar, reverenciar e adorar ao nosso Deus, que é Rei e o Senhor de toda
a terra.
3 – FILHOS EGOISTAS – Precisamos cuidar para não nos tornarmos filhos egoístas e pensarmos que
o desejo de Deus é nos dar o que queremos na hora que queremos, isso estimula uma obediência
de vida curta e vazia, com desrespeito a autoridade de Deus, e de ficarmos facilmente ofendidos
quando não formos atendidos em nossas necessidades. É fácil ter uma atitude de irreverência

quando vamos ao Senhor pelo que Ele pode fazer por nós ou nos dar. É um relacionamento
baseado em bênçãos e acontecimentos. E se não é do nosso jeito, ficamos decepcionados e, como
filhos mimados, o nosso respeito se vai. Quando o Senhor é reverenciado, a Sua presença se
manifesta, e onde a Sua presença se manifesta, as necessidades são atendidas. “Temei o Senhor,
vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem”. Salmo 34:9
4 – REVERÊNCIA A DEUS – Nosso Deus é santo, poderoso e digno de todo louvor, toda glória e
reverência. Você acha que o Rei dos reis e Senhor dos senhores virá se manifestar em um lugar
onde não lhe é dada a devida honra? O Senhor perguntou ao seu povo: “vocês me chama Senhor,
mas onde está a minha honra e reverência?” Ele não era respeitado e não recebia o melhor,
enquanto o povo retinha o melhor para si. (Malaquias 1:6-8). Hoje essa falta de reverência está
nas nossas atitudes quando estamos na igreja, no tempo de louvor e adoração e ministração da
palavra de Deus, que não damos a honra devida quando o Senhor está falando ou no nosso dia a
dia, quando o Senhor não é o primeiro em nossas vidas.
CONCLUSÃO: Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Ele tem sido o seu Senhor? Você
tem dado a Ele honra, glória e reverência? Vamos orar.
Fonte: Livro O temor do Senhor, do autor John Bevere
Por: Claudete Martins Valério

