
Igreja 
Povo de Deus



A adoração e o louvor 
da igreja

Igreja, povo de Deus (VI)



Introdução
Feriados…  

O mais próximo disto é o domingo
Nenhum deles é universal…

Apesar da crescente secularização desse dia, o 
domingo ainda é observado por mais pessoas do 
que qualquer outro dia santo

Mas como?



Os que vão aos templos, cada domingo, 
com que intenção o fazem?

• cumprir alguns rituais? 
• cantar ou ouvir algumas músicas? 
• ouvir um discurso ou pregação? 
• encontrar os amigos? 
• por mera religiosidade? 

O motivo de todo culto deve ser  
adorar a Deus  

ouvir a leitura e a pregação de sua Palavra   
desfrutar da comunhão uns com os outros

Introdução



Introdução 

Estudando as Escrituras, os Reformadores 
apaixonaram-se pela adoração, não como era 
praticada pela igreja na Idade Média, mas como as 
Escrituras ensinavam. Sua adoração era bíblica ou, 
como dizemos, reformada.

O que a Bíblia ensinara sobre adoração e louvor?  

John Calvino:  
“A adoração deve ser o interesse central dos 
cristãos. Não é uma questão periférica, mas a 
substância última da fé cristã ..." 



1. A adoração bíblica é TEOCÊNTRICA 

Reunida, a igreja reconhece um único Deus, exalta seus 
atributos, ouve sua Palavra, submete-se e confia
O foco tem se desviado de Deus para os adoradores

Êx 20.3-5; Mt 22.37 - Primeiro e maior mandamento

Púlpito

Ekklesia

Pregadores  
e músicos

palco performance

plateia entretenimento

estrelas
ídolos

sucesso 
fama e dinheiro

Há excessões!



1. A adoração bíblica é teocêntrica 

Mas a igreja não é cinema nem teatro e muito 
menos um circo!

"A arquitetura do templo, a retórica do 
pregador, a beleza do coral, o ritmo 

da banda não podem nunca encantar 
o adorador mais do que a consciência 
do que Deus é, fez e faz no universo e 

em nossas vidas."  
(B. Shelley)  



2. Adoração “EM ESPÍRITO E EM VERDADE”
Jo 4.23-24
• Única declaração de Jesus sobre adoração 

(Mt 4.10 e Mc 7.7 são citações) 
• Jesus disse isso a uma mulher samaritana, que vivia 

no pecado, uma quase pagã, não a um homem 
religioso como Nicodemos ou aos seus discípulos.

• O que ele disse? (vs.23-24)

Como o Pai procura? 
O contexto responde…  
O Pai conduziu o Filho encarnado 
até Samaria para que ele resgatasse 
a samaritana e seus conterrâneos, 
os restaurasse à vida de adoração



3. A adoração bíblica resulta de GRATIDÃO 
Adoramos a Deus não somente por aquilo que ele é, mas 
também por aquilo que ele tem feito por nós

É isso que distingue:

Nações vizinhas de Israel 
adoravam seus deuses na 
esperança de obter o favor 

dos mesmos

Israel e os cristãos do NT 
adoravam o Deus Criador 

para agradecer-lhe o que ele 
já havia feito por eles.

A adoração Bíblica não tem o propósito de alcançar o favor 
divino. Daí suas expressões de alegria, louvor e gratidão

Adoração pagã Adoração bíblica



3. Adoração resulta de gratidão

Jo 12.1-3 - Maria unge os pés de Jesus
• “Ela não veio ouvir um sermão, apesar do Príncipe dos 

Pregadores estar ali. Sentar-se aos pés de Jesus e ouvir sua 
palavra não era naquele momento seu objetivo, por mais 
abençoador que isto seja no devido tempo 

• "Ela não veio se encontrar com os santos…  
A comunhão com eles, mesmo sendo uma 
bênção, não era seu objetivo naquele momento 

• "Ela não veio depois de uma semana de 
trabalho somente para encontrar descanso, 
mesmo sabendo que Jesus é o Bom pastor 
que leva suas ovelhas para as águas de 
descanso



Jo 12.1-3
• “Não. Ela veio para externar, em singela e cara adoração, 

os seus mais profundos sentimentos de gratidão
• “Ela ofereceu o que tinha de mais precioso, um perfume, 

caríssimo… Fez melhor que os que ofereceram o banquete e 
melhor que Lázaro e Marta, seus irmãos

• Maria foi hipocritamente criticada por 
Judas, mas Jesus a defendeu e 
interpretou a unção que lhe fez a 
amiga como uma antecipação 
profética de seu embalsamento…  
(vs.4-7)

3. Adoração resulta de gratidão



3. A adoração bíblica resulta de gratidão 

“Venham, vamos cantar ao Senhor! Vamos aclamar a 
Rocha de nossa salvação. Vamos chegar diante dele 

com ações de graça e cantar a ele salmos de louvor… 
Venham, vamos adorar e nos prostrar, vamos nos 

ajoelhar diante do Senhor, nosso Criador… Somos o 
povo que ele pastoreia, o rebanho sob o seu cuidado…”   

(Sl 95.1-7)

Os Salmos, em sua maioria, são belas orações de 
adoração, louvor e gratidão



3. A adoração bíblica resulta de gratidão 

Salmo 107 
repete problemas, clamores, libertação e gratidão (RA)

Clamor 
"Na sua 

angústia, 
clamaram ao 

Senhor… 
(vs. 6a, 13a,19a,28a)

Livramento 
"… e ele os livrou 

das suas 
tribulações.” 

(vs. 6b, 13b,19b,28b)

Gratidão 
"Rendam graças 

ao Senhor por sua 
bondade por suas 
maravilhas para 

com os filhos dos 
homens” 

(vs. 8, 15, 21, 31)

"Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, e a sua 
misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do 

Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo e 
congregou de entre as terras…” (vs.1-3)



4. A adoração bíblica exige OBEDIÊNCIA 

,“O Senhor aceitou Abel e sua 
oferta, mas não aceitou Caim e 

sua oferta” (NVT) 

“Agradou-se o Senhor de Abel 
e de sua oferta; ao passo que 
de Caim e sua oferta não se 

agradou” (Gn4.4-5)



Por que?

4. A adoração bíblica exige obediência 

"Pela fé, Abel apresentou a Deus um 
sacrifício superior ao de Caim… Mostrou 

que era um homem justo, e Deus 
aprovou suas ofertas”  

(Hb 11.4)

“Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e 
assassinou seu irmão. E por que o assassinou?  Porque 
Caim praticava o mal, e seu irmão praticava a justiça”  

(I Jo 3.12) 



Saul desobedeceu ordens claras do Senhor 
na guerra contra os Amalequitas…

4. A adoração bíblica exige obediência 

Falando através do profeta Samuel,  
Deus o rejeitou por isso…

“O que agrada mais ao Senhor: holocaustos e sacrifícios 
ou obediência à voz dele? 

Ouça! A obediência é melhor que o sacrifício, e a 
submissão é melhor que ofertas…”  

(I Sm 15.22) 



Simbolicamente,  os sacerdotes, filhos de Arão… tinham 
que se lavar antes de entrarem no Lugar Santo do 

Tabernáculo para queimar incenso.

4. A adoração bíblica exige obediência 

“Estou farto dos holocaustos de carneiros… 
Quem lhes pediu que fizessem esse alvoroço por meus 

pátios quando vêm me adorar? 
Parem de fazer ofertas inúteis…  

Não olharei para vocês quando levantarem as mãos 
para orar… 

Lavem-se e limpem-se! Removam seus pecados de 
minha vista e parem de fazer o mal.  

Aprendam a fazer o bem…”

Is 1.11-13, 16



4. A adoração bíblica exige obediência

Rm 12.1-2
Entreguem-se, consagrem-se a Deus por causa de tudo 

o que ele tem feito por vocês 
“Que seja um sacrifício vivo e santo. 

Essa é a verdadeira forma de adorá-lo” 

“Não imitem o comportamento e os costumes deste 
mundo, mas deixem que Deus os transforme por 
meio de uma mudança em seu modo de pensar,  

a fim de experimentarem a boa, agradável e perfeita 
vontade de Deus”  



Conclusão

Não cabe aqui um comentário sobre  
os elementos da adoração e sobre as variadas 

formas de culto, liturgias etc.

Todavia, estou convicto de que, se 
levarmos a sérios os princípios expostos 
nesta mensagem, nossa adoração será 

aceita pelo Senhor



Conclusão

“A adoração cristã é a resposta obediente à 
Palavra de Deus"  

W. H. Cadman

“A adoração não faz parte da vida cristã; 
ela é a própria vida cristã”  

Gerald Vann


