VERDADEIRA

ADORAÇÃO

Oração Inicial:

De mãos dadas ore com sua família.

Louvor e Adoração:

Louve com alegria e adore
com entusiasmo

Compartilhar a Palavra:

Oportunize o diálogo e a participação

Oração Final:
Interceda e Agradeça
Simplicidade
Objetividade
Abençoador

‘‘A igreja começa no lar’’

HINOS SUGERIDO:

Semana 13
Eyshila
Ninguém pode calar um
adorador

CLIQUE AQUI

VERDADEIRA ADORAÇÃO

Verdadeira adoração
Texto Básico: João 4.21-24
Uma das coisas que nos chama a atenção é a maneira de algumas pessoas adorarem a Deus. Enquanto uns adoram com
entusiasmo e alegria, outros simplesmente cantam ou pregam sem convicção, se o que estão fazendo é verdadeiro. Isto é
um fato, mas, o que causa esta diferença? E quais as consequências disto? Como devemos prestar a Deus verdadeira
adoração? É o que veremos nesta lição.
1.
O QUE É ADORAÇÃO?
Segundo o dicionário teológico "Wycliffe", adoração tem como propósito estabelecer ou dar expressão a um
relacionamento entre a criatura e seu criador. Sendo assim, a adoração verdadeira é uma ocupação total da alma por Deus.
As palavras que são traduzidas como "adoração" tanto no hebraico quanto no grego significam "prostrar-se, curvar se,
dedicar homenagem" Portanto, é o reconhecimento do valor daquele que recebe a honra ou devoção.
2.
A FALSA ADORAÇÃO
A falta de conhecimento bíblico é a causa principal de uma falsa adoração, o povo precisa ser ensinado pela liderança da
igreja a partir da palavra Deus a adorá-lo de forma correta, da maneira que lhe agrada. O conceito deturpado de adoração
tem gerado muitos problemas na igreja cristã. Muitas pessoas que estão à frente na liturgia do culto, mas que não estão
levando uma vida de adoração ao Senhor do culto, trazem consequências desastrosas, tanto para si quanto para outros,
vejamos:
a)

O culto se transforma em algo cansativo: Na igreja estamos simplesmente expressando o nosso sentimento
de adoração, é o momento em que derramamos o nosso coração aos pés do Senhor, mas, quando não há vida
com Deus, aquelas poucas horas na igreja se transformam em eternidade, parece não terminar nunca, pois todos
acabam percebendo quando alguém não está sendo verdadeiro. O culto deve ser uma extensão de nossas vidas.

b)

Deus não recebe: Mesmo que alguém se torne um especialista em dirigir o culto, transforme o ambiente de
culto numa festa e no lugar ideal para adoração; mesmo que consiga incentivar toda a multidão a buscar a Deus
nos louvores, se não tiver vida com Deus todo seu esforço em agradar a Deus será tempo perdido. A nossa
adoração não é coisa de momento, nossa adoração é uma vida voltada para a obediência à Palavra de Deus, e
isso é algo continuo. Esta é a adoração que Deus recebe, pois o verdadeiro adorador sente prazer de estar, e
andar na presença de Deus.

3.
A VERDADEIRA ADORAÇÃO
verdadeira adoração é centrada em Deus. Jesus diz-nos os verdadeiros adoradores hão de adorar a Deus em espírito e em
verdade (João 4.24). Isso significa que adoramos a partir do coração, essa é a maneira que Deus projetou. As pessoas
tendem a se distrair com onde deve adorar, qual música devem cantar na adoração e como outras pessoas enxergam o seu
louvor. Focalizar se nessas coisas atrapalha enxergar o ponto principal.
A adoração pode incluir orar, ler a Palavra de Deus e meditar nela com o coração aberto, cantar, participar em comunhão e
servir aos outros. Ela não se limita a um ato, mas é feita corretamente quando o coração e atitude da pessoa estão no lugar
certo. A verdadeira adoração não se limita ao que fazemos na igreja. A verdadeira adoração é o reconhecimento de Deus e
todo o Seu poder e glória em tudo o que fazemos. A forma mais elevada de louvor e adoração é a obediência Ele e a Sua
Palavra. Para fazer isso devemos conhecer a Deus; não podemos ser ignorantes dEle (Atos 17.23). A adoração serve para
glorificar e exaltar a Deus. Para mostrar a nossa lealdade e admiração ao nosso Pai.

Conclusão
Existe uma grande diferença entre prestar um culto com alegria, amor e voluntariedade e cultuar por obrigação. A maneira
como cultuamos a Deus depende do que sentimos por ele, bem como influencia o amor de outros. Que o nosso culto seja
verdadeiro, e inspirador que venha do fundo do nosso coração e seja agradável aos olhos do Senhor.

Perguntas para reflexão
1.
2.

Na sua opinião o que caracteriza uma falsa adoração a Deus?
Quais as características de um verdadeiro adorador?
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