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#01 - Adora em Espírito e em verdade
“No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus
é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade".
(João 4:23 -24)





Adorar a Deus não é apenas cantar um louvor a Ele, mas sim ter temor a
Deus.
A sua vida tem que ser um louvor constante a Deus.
Adorar em espírito é ter reverência, é ter respeito às coisas de Deus não
levando tudo como uma brincadeira.
Adorar em Espírito:
“Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do
mundo e o seu esplendor. E lhe disse: "Tudo isto lhe darei, se você se prostrar e
me adorar". Jesus lhe disse: "Retire-se, Satanás! Pois está escrito: ‘Adore o Senhor,
o seu Deus e só a ele preste culto’".
(Mateus 4:8-10)
Adorar em Verdade:
“Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças.”
(Salmos 119:7)

#02 – A sua vida é a melhor Adoração.
“Portanto,






irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício
vivo, santo e agradável a Deus; este é o culto racional de vocês.”
(Romanos 12:1)

Deus conhece o seu coração, assim como a oferta de Caim e Abel,
onde Deus viu o que estava no coração de ambos, Ele também sabe se
a sua oferta, se a sua adoração é sincera.
Sacrifício vivo é buscar ser agradável a Deus.
Os seus pensamentos também precisam ser agradáveis a Deus.
Pensamentos:
“Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o
que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de
boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas
coisas.” (Filipenses 4:8)
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Olhos:
“Desvia os meus olhos das coisas inúteis; faze-me viver nos caminhos que
traçaste.”
(Salmos 119:37)
Boca:
“Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam
agradáveis a ti, Senhor, minha Rocha e meu Resgatador!” (Salmos 19:14)

#03 – Ele adora em qualquer lugar. (Salmos 145)




A sua vida é a verdadeira adoração, no ônibus você pode adorar a Deus, na
sua casa você pode adorar a Deus, no seu trabalho, na sua escola ou
faculdade você também pode adorá-lo.
Seja verdadeiro, não adore a Deus apenas na igreja, mas sim em todos os
momentos do seu dia.
“Bendirei o Senhor o tempo todo! Os meus lábios sempre o louvarão.”
(Salmos 34:1)
“Cantarei ao Senhor toda a minha vida; louvarei ao meu Deus enquanto eu viver.”
(Salmos 104:33)
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