“

Semana 05/06/2016 a 11/06/2016 • Desafio da semana: Adore a Deus pelo que Ele é, e não pelo que pode oferecer
Série Disciplinas espirituais: Disciplina da Adoração

“

Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos; ajoelhemos diante do Senhor que nos criou.
Porque ele é nosso Deus, e nós povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. • Salmos 95.6 •

Fomos criados para adorar ao Senhor nosso Deus

Em um mundo de tantas informações, afazeres e possibilidades, podemos facilmente ser atraídos a adorar, prestar culto
e reverência a coisas, pessoas, status, conhecimento e outras entidades ao invés de dirigir todo o nosso vigor e devoção a
Jesus Cristo.

Somos chamados a adorar
A prática errada de veneração ocorre quando não estamos alinhados com a palavra de Deus, pois o efeito da adoração no plano
antropocêntrico (humano) é cultuar a si mesmo e até mesmo as bençãos de Deus, em vez Dele mesmo. Somos alertados pela
Palavra a não amar o mundo (I Jo 2.15). Como filhos de Deus devemos buscar a gratidão pela salvação em Jesus Cristo para uma
vida plena de adoração.

O caminho da adoração em Cristo Jesus
A adoração é diária e um caminho que leva os filhos de Deus para fora das preocupações terrenas, nos ensinando a ter com
Deus um relacionamento: gradativo e constante. Dessa forma somos preparados a vivenciar a verdadeira adoração, conforme
Jesus deseja (Jo 4.23).

Livres para adorar
A adoração nos purifica, pois nos revela a grandeza do Senhor e sua santidade, nos desperta e libera a semente da vida plena,
que é guiada e dirigida pelo Espírito Santo. Nossa inesgotável fonte de adoração está em nosso Salvador, que nos oferece toda
criatividade para adorá-lo por meio do nosso dia a dia (casamento, trabalho, amizades, lazer etc.) e não somente pela música. Por
isso somos livres e chamados a adorar a todo momento.

Conclusão
a) Qual tem sido o impedimento na sua vida para experimentar a adoração em Jesus Cristo?
b) Busque na inspiração diária da leitura bíblica e da oração (momento de piedade) a essência da adoração.
c) Procure se relacionar com a pessoa do Espírito Santo, pois aí está o nosso combustível para oferecer o verdadeiro louvor ao
nosso Senhor.

