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Adoração e a Missão

Desafio da semana: Orar pelo começo do CFM
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Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem; nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. 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 4:22-24)
ADORAÇÃO E O SEU REAL SIGNIFICADO
Não é incomum, as pessoas restringirem o significado da adoração apenas ao louvor, com a prática de cânticos e músicas
instrumentais, as quais têm a finalidade de exteriorizar com melodia os atributos de Deus. Adorar não se resume no cantar, recitar
versos, prosas, poemas sobre as características de Deus, mas estamos diante de uma prática cristã (modo de vida) que deve ser
exercida em espírito e em verdade, buscando gratidão pela salvação em Jesus Cristo e intimidade com Deus. Trata-se de uma
disciplina espiritual a ser vivida em um relacionamento gradual e constante com o Senhor, buscando a santificação e libertação
dos erros e pecados. Temos que estar livres em Cristo, para nos entregar totalmente a Deus. Essa caminhada para o cristão é
pessoal mas também será realizada em conjunto com a igreja e sempre orientada pelo Espírito Santo (Isaias 29:13). A bíblia nos
ensina que a adoração se revela numa entrega total ao Senhor, de forma sincera e obediente a vontade de Deus (Romanos 12:12).
A PRÁTICA DA ADORAÇÃO
Como vimos, a adoração está voltada a uma disciplina de relacionamento diário com Deus (vida piedosa) a ser observada pelo
cristão, e com isso, podemos destacar algumas características da disciplina da adoração:

Adorar, consiste em:
1 – Amar a Deus. “Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas
as suas forças.” (Marcos 12:30).
2 – Obedecer a Deus. “Jesus respondeu-lhe: “Se alguém me ama, obedecerá à minha Palavra; e meu Pai o amará, e nós viremos
até ele e faremos nele nosso lar.”” (João 14:23)
3 – Render-se a glória de Deus. “Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo,
ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom; o seu amor dura
para sempre.” (2 Crônicas 7:3).
4 – Glorificar a Deus com alegria e cânticos. “Prestem culto ao Senhor com alegria; entrem na sua presença com cânticos
alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele: somos o seu povo, e rebanho do seu pastoreio.”
(Salmos 100:2-3).
5 – Ser grato a Deus. “Portanto, já que estamos recebendo um Reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus
de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor!” (Hebreus 12:28-29).
6 – Entregar-se e confiar no Senhor. “Entregue o seu caminho ao Senhor; confie nele, e ele agirá: ele deixará claro como a
alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente.” (Salmos 37:5-6)
A NOSSA MISSÃO
Como nos foi ordenado por Jesus (Mateus 28:18-20), a nossa missão é LEVAR O REINO, PARA TODAS AS PESSOAS EM
TODOS OS LUGARES. Essa tarefa é conhecida como o IDE de Cristo. E para cumprir esta ordenança, a estratégia que o
Espírito Santo tem revelado para nossa igreja é: CADA DISCÍPULO UM MINISTRO, CADA CASA UMA
IGREJA. Esta estratégia que Deus tem despertado para implementar a visão de Reino é o ministério em Células. Vamos
honrar o nosso Deus, adorando-o com nossas vidas em espírito e em verdade, obedecendo a esse chamado com esforço,
dedicação, obediência e foco para honra e glória de Jesus.
O DESAFIO DA ADORAÇÃO
Como vimos, a adoração não é apenas um ato isolado na rotina do cristão, mas um propósito de vida de entrega e dedicação ao
Senhor. Que possamos refletir e analisar se estamos cumprindo com a missão que nos foi confiada por Cristo, exercitando a
verdadeira adoração. Será que você tem entendido e cumprido essa missão como uma forma e oportunidade de adoração ao
Senhor?

