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1. ABSTRACT.1 

In this work we will be approaching true worship. One that is made to 

God, be it done unto the Father, Jesus - the Son, or the Holy Spirit, 

because the three are one. 

2. INTRODUÇÃO. 

Existem somente dois tipos de seres, quanto à natureza, quais 

sejam os materiais e os espirituais. Quanto à origem existem apenas 

dois tipos: os criadores e as criaturas. Os quais são: O CRIADOR DE 

TUDO – Deus,2 e os demais seres, as coisas criadas – AS CRIATURAS, 

sejam elas matérias ou espirituais.3 

Deus4 estabeleceu para seu povo um culto, uma adoração continua 

durante a caminhada para a terra prometida e também depois de 

empossados na terra. O culto tinha sua forma própria. 

                                                           
1 EM PORTUGUÊS:  

Neste trabalho estaremos abordando a adoração verdadeira. Aquela que é 

feita a Deus, seja ela feita ao Pai, a Jesus - o filho, ou ao Espírito 

Santo, porque os três são um só. 

2 Deus criou tudo através de JESUS. 

  
 EFÉSIOS 3:9 E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que 

tudo criou por meio de Jesus Cristo. 

 
 APOCALIPSE 10:6 E jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu e o que nele há e a terra e o que 

nela há e o mar e o que nele há que não haveria mais demora. 
 
3 COLOSSENSES 1:16 Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam 

tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. 
 

4 DEUS PAI, DEUS FILHO E DEUS ESPÍRITO SANTO É UMA SÓ PESSOA – E DEUS. A PALAVRA TRINDADE NÃO EXISTE DENTRO DA 

BÍBLIA. ENTRETANTO, EXISTE VERSÍCULOS QUE ATESTAM QUE OS TRÊS SÃO UMA PESSOA DIVINA ÚNICA. 

 I JOAO 5:6-7 Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo; não só por água, mas por água e por sangue. E 

o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. 7 Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, 

e o Espírito Santo; e estes três são um; 
 JOAO 14:8 Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. 9 Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo 

convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai; e como dizes tu: Mostra-nos o 

Pai? 10 Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? ... 11 Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim; 

crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras; 

 JOÃO 10:30 Eu e o Pai somos um.38 Mas, se as faço, e não credes em mim, crede nas obras; para que 

conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele.  
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VERSÍCULOS que o culto tinha um formato especificado por Deus para ser 

praticado por seu POVO: 

 ÊXODO 12:25 E acontecerá que, quando entrardes na terra que o 

SENHOR vos dará, como tem dito, guardareis este culto. 
 

 ÊXODO 12:26 E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: Que culto é 

este? 

    

 ÊXODO 13:5 E acontecerá que, quando o SENHOR te houver introduzido na terra dos 

cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus 

pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 

 

 II REIS 17:26 Por isso falaram ao rei da Assíria, dizendo: A gente que transportaste e 

fizeste habitar nas cidades de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra; assim 

mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da 

terra. 

 

 ROMANOS 12:1 Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os 

vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto 

racional. 

 

 HEBREUS 9:1 Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino, e um 

santuário terrestre. 
 

A partir de agora estaremos introduzindo os assuntos no 

formato pergunta e resposta para facilitar o entendimento 

dos mesmos. 

3. O QUE É ADORAÇÃO?  

Resposta:  

Adoração é todo ato de honra, gloria, louvor, exaltação, lisonja, 

ações de graça feitas A DEUS. A adoração é um ato que exalta e glorifica 

o criador.  

A adoração só existe, espiritualmente falando, se for uma adoração 

feita ao CRIADOR. A adoração é um “serviço”, uma “honraria” feita ao 

Criador. A adoração, o louvor é fruto de ações “diversas” as quais 

confessam e exaltam a existência de um Deus único e glorioso.  

REFERÊNCIA sobre um tipo de adoração feita à criatura em detrimento 

do Criador: 
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 ROMANOS 1:25 Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e 

serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente.  

REFERÊNCIA sobre a adoração que toda criatura deve prestar ao Criador: 

 

 APOCALIPSE 5:13 E ouvi toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo 

da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está 

assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, 

e glória, e poder para todo o sempre. 

 
 HEBREUS 13:15 Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício 

de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. 
 

Qualquer tipo de adoração a coisas criadas, a criaturas é chamado 

de IDOLATRIA. 

4. EXISTE UM POVO ÚNICO QUE PODE ADORAR?  

RESPOSTA: NÃO. A bíblia tem exemplos os mais variados demonstrando que todas as 

criaturas devem adorar ao CRIADOR. Aquele que adora ao Senhor glorifica-o. 

 REFERÊNCIAS:  

 

 SALMOS 150:6 Tudo quanto tem fôlego louve ao SENHOR. Louvai ao 

SENHOR. 

 SALMOS 22:23 Vós, que temeis ao SENHOR, louvai-o; todos vós, 

semente de Jacó, glorificai-o; e temei-o todos vós, semente de Israel. 

 

 SALMOS 67:3,5 Louvem-te a ti, ó Deus, os povos; louvem-te os povos 

todos. 5 Louvem-te a ti, ó Deus, os povos; louvem-te os povos todos. 

 

 SALMOS 69:34 Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles 

se move. 

 

 ATOS 8:27 E levantou-se, e foi; e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-

mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus 

tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. 

 

 SALMOS 22:27 Todos os limites da terra se lembrarão, e se converterão ao SENHOR; e 

todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. 
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 SALMOS 66:4 Todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão; 

cantarão o teu nome. (Selá.) 

 

 ISAÍAS 19:21 E o SENHOR se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão 

ao SENHOR naquele dia, e o adorarão com sacrifícios e ofertas, e 

farão votos ao SENHOR, e os cumprirão. 

 

 EZEQUIEL 46:3 E o povo da terra adorará à entrada da mesma porta, nos 

sábados e nas luas novas, diante do SENHOR. 

 

 EZEQUIEL 46:9 Mas, quando vier o povo da terra perante a face do 

SENHOR nas solenidades, aquele que entrar pelo caminho da porta do norte, para 

adorar, sairá pelo caminho da porta do sul; e aquele que entrar pelo caminho da porta do 

sul sairá pelo caminho da porta do norte; não tornará pelo caminho da porta por onde 

entrou, mas sairá pela outra que está oposta. 

 

 JOÃO 12:20 Ora, havia alguns gregos, entre os que tinham subido a 

adorar no dia da festa. 

 

 SALMOS 50:23 Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará; 

e àquele que bem ordena o seu caminho eu mostrarei a salvação de Deus. 

  

5. EXISTE UM FORMATO ÚNICO DE ADORAR?  

RESPOSTA: NÃO. O louvor de Deus está em todo o servir do seu povo. 

Deus quer receber a adoração, as ofertas, sacrifícios, holocaustos, 

incensos, e a oração de seu povo, de forma voluntária. O Senhor nos 

perdoa gratuitamente, mesmo não recebendo o que lhe é devido. 

REFERÊNCIA: 

ISAÍAS 43:21-25 A esse povo que formei para mim; o meu louvor relatarão. 22 Contudo 

tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. 23 Não me trouxeste 

o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios; não te 

fiz servir com ofertas, nem te fatiguei com incenso. 24 Não me compraste por dinheiro 

cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste 

trabalho com os teus pecados, e me cansaste com as tuas iniqüidades. 25 Eu, eu mesmo, sou o 

que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. 
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6.  EXISTE UMA POSIÇÃO PARA ADORAR AO SENHOR?  

RESPOSTA: NÃO. A bíblia tem exemplos os mais variados demonstrando que 
adoração tal qual a oração – que também é um tipo de adoração, é de 
formato livre. O que é fixo é a intenção, a disposição, da CRIATURA 
de servir ao CRIADOR. 

 
VERSÍCULOS exemplificativos de adoração INCLINANDO O CORPO, INCLINANDO 
A CABEÇA, PROSTRANDO COM ROSTO EM TERRA: 

 

 ÊXODO 4:31 E o povo creu; e quando ouviram que o SENHOR visitava aos filhos de 

Israel, e que via a sua aflição, inclinaram-se, e adoraram. 

 

 II CRÔNICAS 7:3 E todos os filhos de Israel vendo descer o fogo, e a glória do SENHOR 

sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o 

pavimento, e adoraram e louvaram ao SENHOR, dizendo: Porque ele é bom, 

porque a sua benignidade dura para sempre. 

 

 II CRÔNICAS 29:29 E acabando de o oferecer, o rei e todos quantos com ele se achavam 

se prostraram e adoraram. 
 

 II CRÔNICAS 29:30 Então o rei Ezequias e os príncipes disseram aos levitas que 

louvassem ao SENHOR com as palavras de Davi, e de Asafe, o vidente. E o louvaram 

com alegria e se inclinaram e adoraram. 

 
 NEEMIAS 8:6 E Esdras louvou ao SENHOR, o grande Deus; e todo o povo respondeu: 

Amém, Amém! Levantando as suas mãos; e inclinaram suas cabeças, e 

adoraram ao SENHOR, com os rostos em terra. 

 
 MATEUS 2:11 E, entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe e, 

prostrando-se, o adoraram; e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas: 

ouro, incenso e mirra. 

 

  I CORÍNTIOS 14:25 Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, 

lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está 

verdadeiramente entre vós. 

 

 APOCALIPSE 5:14 E os quatro animais diziam: Amém. E os vinte e quatro anciãos 

prostraram-se, e adoraram ao que vive para todo o sempre. 
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 APOCALIPSE 7:11 E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 

quatro animais; e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e 

adoraram a Deus. 

 

 ÊXODO 34:8 E Moisés apressou-se, e inclinou a cabeça à terra, adorou, 

   

 JOSUÉ 5:14 E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do SENHOR. 

Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu 

senhor ao seu servo? 

      

 JÓ 1:20 Então Jó se levantou, e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou 

em terra, e adorou. 

 

 HEBREUS 11:21 Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José, e 

adorou encostado à ponta do seu bordão. 
   

VERSÍCULOS exemplificativos de adoração LEVANTANDO AS MÃOS: 

 

 NEEMIAS 8:6 E Esdras louvou ao SENHOR, o grande Deus; e todo o povo respondeu: 

Amém, Amém! Levantando as suas mãos; e inclinaram suas cabeças, e 

adoraram ao SENHOR, com os rostos em terra. 
 

VERSÍCULOS exemplificativos de adoração ABRAÇANDO OS PÉS DE JESUS: 

 

 MATEUS 28:9 E, indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao 

encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés, e 

o adoraram. 

 

7. EXISTE UM HORÁRIO ÚNICO PARA ADORAR?  

RESPOSTA: NÃO. A bíblia tem exemplos os mais variados demonstrando 
adoração sendo feita em periodicidades diferentes, e em qualquer hora 
e lugar. 

 
VERSÍCULOS exemplificativos de adoração ANUAL: 

  

 I SAMUEL 1:3 Subia, pois, este homem, da sua cidade, de ano em ano, a 

adorar e a sacrificar ao SENHOR dos Exércitos em Siló... 

 

 VERSÍCULOS exemplificativos de adoração DE MADRUGADA: 

   



RESUMINDO: ADORAÇÃO É DIZER VIVA O REI JESUS. 

 
ARQUIVO: O ATO DE ADORAR A DEUS 
E-mail.:revelacaodabiblia@gmail.com página:www.revelacaodabiblia.com.br 
Versão de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 13:14:53. 

 

 I SAMUEL 1:19 E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o 

SENHOR, e voltaram, e chegaram à sua casa, em Ramá, e Elcana conheceu a Ana sua 

mulher, e o SENHOR se lembrou dela. 

 
VERSÍCULOS exemplificativos de adoração por várias vezes e até 
continua: 
 

 SALMOS 119:164 Sete vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. 

 SALMOS 34:1 Louvarei ao SENHOR em todo o tempo; o seu louvor estará 

continuamente na minha boca. 

 

8. EXISTE UMA DURAÇÃO ESPECÍFICA PARA A ADORAÇÃO?  

RESPOSTA: NÃO. A bíblia tem exemplos os mais variados demonstrando que 
a adoração pode ser feita numa duração variada. 
 

 VERSÍCULOS exemplificativos de adoração DURANDO UMA QUARTA PARTE DO 
DIA, TEMPO TODO: 

 

 NEEMIAS 9:3 E, levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do SENHOR seu 

Deus uma quarta parte do dia; e na outra quarta parte fizeram confissão, e 

adoraram ao SENHOR seu Deus. 

 

 ISAÍAS 66:23 E será que desde uma lua nova até à outra, e desde um 

sábado até ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o 

SENHOR. 
 

 SALMOS 34:1 Louvarei ao SENHOR em todo o tempo; o seu louvor estará 

continuamente na minha boca. 

   

 SALMOS 35:28 E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor 

todo o dia. 

 SALMOS 113:3 Desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o 

nome do SENHOR. 

 

9. EXISTE UM LUGAR ESPECÍFICO PARA SE PRESTAR A ADORAÇÃO?  

RESPOSTA: NÃO. A bíblia tem exemplos os mais variados demonstrando que 
os verdadeiros adoradores adoram a Deus em qualquer lugar. Entretanto, 
existe indicação de modo mais apropriado para adora-lo. Por exemplo: 
No corpo, na comunhão – reunião de mais de dois servos do Senhor onde 
Deus se fará presente. Disso resulta que no templo, na reunião do 
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corpo é um lugar apropriado para a adoração, e mais propício à operação 
de Deus em favor daqueles que estão na comunhão. 

 

 VERSÍCULOS exemplificativos de adoração a Deus em lugares os mais 
variados – CUMES, JERUSALÉM, TEMPLO, JUNTO A PORTA, NO INTERIOR DO 
TEMPLO, NA COMUNHÃO...: 
 

 MATEUS 28:9 E, indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao 

encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés, e o 

adoraram. 

 

Onde estão os pés de Jesus para nós os abraçarmos? Os pés é aquela 

parte que anda sobre o mundo, é a parte do corpo que toca no mundo 

para poder andar no caminho. Os pés de Jesus falam, profetizam a 

respeito da igreja-corpo-de-Cristo. Está em comunhão com a igreja 

é está abraçado aos pés de Jesus. ALI, “elas”, “os servos na 

comunhão” que estão “indo pregar as novas”, encontram um LUGAR DE 

ADORAÇÃO A Jesus, Aquele que é o cabeça da igreja. 

 JOÃO 4:20-24 Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém 

o lugar onde se deve adorar. 21 Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em 

que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. 22 Vós adorais o que não 

sabeis; nós adoramos o que sabemos por que a salvação vem dos judeus. 23 Mas 

a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em 

espírito e em verdade; porque o Pai procura a tais que assim o adorem. 24 Deus 

é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. 

A adoração não é no materialismo: Não é nos lugares elevados deste 

mundo, nem mesmo numa estrutura religiosa física. A adoração deve 

ser consciente, sabendo da importância dela no processo de 

salvação e o porquê desta porta de adoração-salvação está aberta 

para o homem. O novo e vivo caminho aberto no calvário. Deus é 

espírito e seus adoradores também precisam está “em espírito”, e 

em verdade. Portanto, precisamos está vivendo a sua palavra que é 

espirito e em Jesus que é a verdade. 

 MATEUS 18:20 Porque, onde estiverem dois ou três reunidos em meu 

nome, aí estou eu no meio deles. 
 

 II SAMUEL 15:32 E aconteceu que, chegando Davi ao cume, para adorar ali 

a Deus, eis que Husai, o arquita, veio encontrar-se com ele com a roupa rasgada e terra 

sobre a cabeça. 
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 II CRÔNICAS 33:16 E reparou o altar do SENHOR e ofereceu sobre ele 

sacrifícios de ofertas pacíficas e de louvor; e ordenou a Judá que servisse ao 

SENHOR Deus de Israel. 

 

 II SAMUEL 12:20 Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de 

roupas, e entrou na casa do SENHOR, e adorou...  
 

 JEREMIAS 17:26 E virão das cidades de Judá, e dos arredores de Jerusalém, e da terra de 

Benjamim, e das planícies, e das montanhas, e do sul, trazendo holocaustos, e sacrifícios, 

e ofertas de alimentos, e incenso, trazendo também sacrifícios de louvores à 

casa do SENHOR. 
    

 II CRÔNICAS 7:3 E todos os filhos de Israel vendo descer o fogo, e a glória do 

SENHOR sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, 

e adoraram e louvaram ao SENHOR, dizendo: Porque ele é bom, porque a sua 

benignidade dura para sempre. 

 

 ISAÍAS 27:13 E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam 

perdidos pela terra da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão 

a vir, e adorarão ao SENHOR no monte santo em Jerusalém. 

 
 JEREMIAS 7:2 Põe-te à porta da casa do SENHOR, e proclama ali esta palavra, e dize: 

Ouvi a palavra do SENHOR, todos de Judá, os que entrais por estas portas, 

para adorardes ao SENHOR. 
 

 JEREMIAS 26:2 Assim diz o SENHOR: Põe-te no átrio da casa do SENHOR 

e dize a todas as cidades de Judá, que vêm adorar na casa do 

SENHOR, todas as palavras que te mandei que lhes dissesses; não omitas nenhuma 

palavra. 

    

 EZEQUIEL 46:2 E o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta, por fora, e 

permanecerá junto da ombreira da porta; e os sacerdotes prepararão o 

holocausto, e os sacrifícios pacíficos dele; e ele adorará junto ao 

umbral da porta, e sairá; mas a porta não se fechará até à tarde. 

 

 JOÃO 4:20-23 Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar 

onde se deve adorar. 21 Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que 

nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. 22 Vós adorais o que 

não sabeis; nós adoramos o que sabemos por que a salvação vem dos judeus. 23 Mas a hora 

http://www.bibliaweb.com.br/?livro=23&cap=27
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vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade; 

porque o Pai procura a tais que assim o adorem. 

 

 ZACARIAS 14:17 E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a 

Jerusalém, para adorar o Rei, o SENHOR dos Exércitos, não virá sobre ela a 

chuva.    

 

 II CRÔNICAS 29:31 E respondeu Ezequias, dizendo: Agora vos consagrastes a vós 

mesmos ao SENHOR; chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do 

SENHOR. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todos os dispostos 

de coração trouxeram holocaustos. 

 

 SALMOS 149:1 Louvai ao SENHOR. Cantai ao SENHOR um cântico novo, e o seu 

louvor na congregação dos santos. 

 

 SALMOS 111:1 Louvai ao SENHOR. Louvarei ao SENHOR de todo o meu coração, na 

assembleia dos justos e na congregação. 

10. A ADORAÇÃO PODE SER FEITA NUMA ORAÇÃO?  

RESPOSTA: SIM. A bíblia tem exemplos variados de adorações feitas 
através de oração. 
 
VERSÍCULOS exemplificativos de adoração feita através de oração: 
 

 MATEUS 14:33 Então aproximaram-se os que estavam no barco, e adoraram-no, 

dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus.  

    MATEUS 8:2 E, eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se 

quiseres, pode tornar-me limpo. 

 

 MATEUS 9:18 Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe, e o adorou, 

dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo; mas vem, impõe-lhe a tua 

mão, e ela viverá. 
 

 MATEUS 15:25 Então chegou ela, e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me! 

 

 JEREMIAS 31:7 Porque assim diz o SENHOR: Cantai sobre Jacó com alegria, e exultai 

por causa do chefe das nações; proclamai, cantai louvores, e dizei: Salva, SENHOR, 

ao teu povo, o restante de Israel. 
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 HEBREUS 2:12 Dizendo: Anunciarei o teu nome a meus irmãos, Cantar-te-ei 

louvores no meio da congregação. 

 JOÃO 14:13 E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que 

o Pai seja glorificado no Filho. 
 

11. EXISTEM ADORAÇÕES QUE SÃO ESCARNECEDORAS?  

RESPOSTA: SIM. A bíblia tem exemplos de adorações feitas às quais são 
escarnecedoras. 
 

VERSÍCULOS exemplificativos de adoração escarnecedora:  

   

 MARCOS 15:17 E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma 

coroa de espinhos, lha puseram na cabeça. 18 E começaram a 

saudá-lo, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! 19 E feriram-no na 

cabeça com uma cana, e cuspiram nele e, postos de joelhos, 

o adoraram. 20 E, havendo-o escarnecido, despiram-lhe a 

púrpura, e o vestiram com as suas próprias vestes; e o 

levaram para fora a fim de o crucificarem.  
 

DISSECANDO: 

“Vestiram-no de púrpura”, ”E, havendo-o escarnecido, 

despiram-lhe a púrpura” - Adorações/orações, as quais atribuem 
ao Senhor uma “vestimenta humana e uma coroa de espinhos”, no 

lugar das próprias vestes do Senhor e sua coroa de gloria. Trata-

se de um ato de adoração segundo um entendimento racional, o qual 

dar ao “corpo-de-Jesus” uma obra humana, com aparência de realeza, 

aparenta verdadeira para lhe cobrir e ao mesmo tempo apresenta um 

reinado também terreno e humano dificultando o governo espiritual 

do Cabeça sobre o corpo-igreja. Uma adoração ao sabor e construção 

humana. Algo que pode ser colocado e retirado segundo a vontade e 

MODISMOS do homem. Põe e tira quando e como quer segundo o momento 

que está vivendo. 

“Tecendo uma coroa de espinhos, lha puseram na cabeça E 

começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E 
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feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele e, 

postos de joelhos, o adoraram.” - ADORAÇÃO QUE AFRONTA, 

ESCARNECE, AUMENTA O SOFRER DO SENHOR, QUE COBRA USANDO A aspereza 

e dureza do coração do homem e também PRÓPRIA PALAVRA DO SENHOR 

(a cana) como forma de afrontá-lo, emparedá-lo. Lançar no rosto 

do Senhor palavras ofensivas, agressivas, desrespeitosas, 

palavras confrontadoras. Uma adoração/oração afrontosa, contra o 

poder, o reinado e o governo do Rei Jesus, o Cabeça. Orações que 

usam a própria palavra do Senhor, (a cana), para tentar impor a 

vontade humana sobre, acima do governo do Rei Jesus ...  

 “Vestiram com as suas próprias vestes” - As vestes de Jesus 

são vestes de santidade. Fala do envolvimento da própria palavra 

do Senhor. A palavra do Senhor é Dele para nós e não nos convém 

usá-la, de foram erradas, de nós para Ele com o intento de obriga-

lo, constrangê-lo a fazer, ou deixar de fazer, alguma coisa. Tal 

qual o adversário usou a palavra para tentar o Senhor. O inimigo 

disse: “Está escrito” seguido de trechos da bíblia para tentar o 

Senhor, para tentar obrigar o Senhor a fazer algo errado com 

aparência de certo, com fundo bíblico. 

 

Há diferença entre “fazer prova do Senhor” e “tentar a Deus”. 

“Tentar a Deus” é querer obrigar o Senhor a fazer a nossa vontade, 

os nossos intentos à força usando a palavra como desculpa. Tentar 

é buscar o cumprimento da nossa vontade em oposição à vontade de 

Deus. 

 

“Fazer prova do Senhor” é meio de buscar do Senhor uma 

confirmação do cumprimento da vontade Dele sobre nós. Fazer prova 

é buscar o cumprimento da vontade de Deus em nós.  

 

Conta um servo que o Senhor lhe deu o seguinte sonho, sobre 

o uso da palavra de Deus pelo homem em adorações: “A minha palavra 

é de mim para vocês e não deve ser usada, (no sentido contrário), 

de vocês para MIM, em vossas adorações”... Foi mostrado no sonho 

pessoas, de forma religiosa, repetindo trechos da bíblia em 

adorações dentro do templo, como se fosse uma reza...  

 

“O levaram para fora a fim de o crucificarem” – Isso é querer Jesus 

morto, crucificado, porém fora, não no interior do coração... 

Representa uma cristandade de aparência exterior, como eram os 

fariseus. É levar o Senhor para longe, e morto para não interferir 

na forma de viver. Esse trecho da palavra demostra não querer o 
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governo do Senhor sobre si. (Exemplos: Os gadarenos mesmo depois da benção 
espiritual mandaram Jesus ir embora para não atrapalhar o negócio espúrio que 

eles tinham ali. O filho pródigo se afastou da presença do Pai. Queria a 

independência do governo e do reino do Pai...). 

Queriam Jesus morto porque ai eles podiam carrega-lo, conduzi-lo – 

fariam o que quisessem.  

Com Jesus vivo, Jesus é o governo é o cabeça. Jesus vivo é quem conduz, 
dirige, carrega – Com Jesus vivo entre nós só nos resta fazer a vontade Dele. 

    

12.  A ADORAÇÃO PODE SER FEITA A CRIATURAS, ou só a DEUS?  

RESPOSTA: A bíblia fala claramente que somente a Deus é devido à 
adoração. 
 

VERSÍCULOS exemplificativos dizendo que somente DEUS deve ser adorado:  

 

 ATOS 10:25,26 E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e, 

prostrando-se a seus pés o adorou. 26 Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu 

também sou homem.  

Os humanos são dados a adorar, a LISONJEAR, uns aos outros. Os 

servos sabem que não deve aceitar isso. Porque toda adoração deve 

ser prestada somente a Deus. 

 

 LUCAS 4:8 E Jesus, respondendo, disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás; porque 

está escrito: Adorarás o SENHOR teu Deus, e só a ele servirás. 

 SALMOS 22:25 O meu louvor será de ti na grande congregação; pagarei os 

meus votos perante os que o temem. 

 APOCALIPSE 19:10 E eu lancei-me a seus pés para o adorar; mas ele disse-me: Olha 

não faças tal; sou teu conservo, e de teus irmãos, que têm o 

testemunho de Jesus. Adora a Deus; porque o testemunho de Jesus é o espírito 

de profecia.   

 ISAÍAS 42:8 Eu sou o SENHOR; este é o meu nome; a minha glória, pois, a 

outrem não darei, nem o meu louvor ...  
 DANIEL 5:23 E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença 

os vasos da casa dele, e tu, os teus senhores, as tuas mulheres e as tuas concubinas, 

bebestes vinho neles; além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, 

de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem; mas a Deus, em 

cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a ele não 

glorificaste. 
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 APOCALIPSE 7:12 Dizendo: Amém. Louvor, e glória, e sabedoria, e ação de graças, 

e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo o sempre. Amém. 

13.  EXISTEM EXPRESSÕES QUE SÃO APROPRIADAS PARA A ADORAÇÃO?  

   RESPOSTA: SIM. A bíblia cita algumas expressões que são atos de 
adoração. No entanto, também registra que a adoração pode ser sem um 
formato ou palavra específica. 
 
VERSÍCULOS exemplificativos de palavras apropriadas para a adoração: 

 

 ÊXODO 15:11 Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu 

glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? 

 
 APOCALIPSE 19:4 E os vinte e quatro anciãos, e os quatro animais, prostraram-se e 

adoraram a Deus, que estava assentado no trono, dizendo: Amém. Aleluia! 

    

 MATEUS 9:18 Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe, e o adorou, 

dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo; mas vem, impõe-lhe a tua mão, e ela 

viverá. 

 

 MATEUS 15:25 Então chegou ela, e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me! 

 

14.  FOMOS CRIADO PARA A ADORAÇÃO. ELA É DEVIDA, PORÉM 
VOLUNTÁRIA?  

 RESPOSTA: SIM. 
 
VERSÍCULOS exemplificativos 

    

 LEVÍTICO 22:29 E, quando oferecerdes sacrifícios de louvores ao SENHOR, o 

oferecereis da vossa vontade. 

 

 SALMOS 54:6 Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios; louvarei o teu 

nome, ó SENHOR, porque é bom. 

15.  O LOUVOR É FEITO A DEUS, MAS HÁ BENEFÍCIOS PARA O ADORADOR?  

RESPOSTA: SIM. 
 
VERSÍCULOS exemplificativos: 
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 SALMOS 33:1 Regozijai-vos no SENHOR, vós justos, pois aos retos 

convém o louvor. 

 

 II SAMUEL 22:4 O SENHOR, digno de louvor, invocarei, e de meus inimigos 

ficarei livre. 
    

 II CRÔNICAS 20:22 E, quando começaram a cantar e a dar louvores, o 

SENHOR pôs emboscadas contra os filhos de Amom e de Moabe e os 

das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram 

desbaratados. 

 

 SALMOS 18:3 Invocarei o nome do SENHOR, que é digno de louvor, e 

ficarei livre dos meus inimigos. 

 

 LUCAS 24:51-52 E aconteceu que, abençoando-os Ele, se apartou deles e foi elevado ao 

céu. 52 E, adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. 

53 E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. 

 

“E, adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para 

Jerusalém.” – O maior benefício para os adoradores é nos 

conduzir para a “NOVA JERUSALÉM”. O louvor é uma grande 

fonte de “alegria”, “vigor”, ”força” a nos impulsionar 

para o céu. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria 

é muitas vezes manifestada e renovada quando estamos 

louvando ao Senhor. 
 

A benção, qualquer que seja ela, nos leva a adora-lo, a andar para 

a Jerusalém celestial, e a bendizer a Deus. A benção do Senhor 

não é para exaltação PESSOAL, vaidade, e gloria terrena, mas é 

para nos impulsionar na caminhada para a Jerusalém celestial e 

para glorificar a Deus, mais ainda. 

16.  EXISTE ORDEM E DIREÇÃO OU O LOUVOR PODE SER DE QUALQUER 
MANEIRA?  

  RESPOSTA: A palavra fala que desde a antiguidade a adoração era tudo 
muito bem organizado. Deve existir uma direção uma ordem. O louvor 
deve ser algo bem organizado e bem ordenado. O louvor deve ser 
espontâneo, porém não é de qualquer maneira. A bíblia fala de pessoas 
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que dirigiam o louvor e também pessoas que dirigiam as GLORIFICAÇÕES, 
as AÇÕES DE GRAÇA. O louvor deve ser feito com inteligência. 
 
VERSÍCULOS exemplificativos de ordem, inteligência, edificação: 
 

 SALMOS 47:7 Pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com 

inteligência. 

 I CORÍNTIOS 14:26 Que fareis pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada 

um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem 

interpretação. Faça-se “tudo” para edificação. 
 
 
VERSÍCULOS exemplificativos de dirigentes do louvor. 

 

 NEEMIAS 12:8 E os levitas: Jesuá, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias; este e 

seus irmãos dirigiam os louvores.  
 

 NEEMIAS 12:46 Porque já nos dias de Davi e Asafe, desde a antiguidade, havia 

chefes dos cantores,... 
 

 
VERSÍCULOS exemplificativos da existência de um responsável por aquilo 
que seria cantado. 

 

 NEEMIAS 12:46 Porque já nos dias de Davi e Asafe, desde a antiguidade, havia 

chefes ... Dos cânticos de louvores ... 
 

 
VERSÍCULOS exemplificativos de dirigentes DAS AÇÕES DE GRAÇA. 

 

  NEEMIAS 12:46 Porque já nos dias de Davi e Asafe, desde a antiguidade, havia 

chefes ... De ação de graças a Deus. 

 

17.  O LOUVOR PODE SER UTILIZANDO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS?  

  RESPOSTA: SIM. Os instrumentos musicais os mais diversos podem ser 
utilizados. Certamente que com ordem e decência, como tudo que diz 
respeito a Deus. O louvor não pode ser uma bagunça, uma mistura de 
coisas profanas. 
 
VERSÍCULOS exemplificativos do uso de instrumentos no louvor a Deus, 
além do canto: 
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 NEEMIAS 12:27 E na dedicação dos muros de Jerusalém buscaram os levitas de todos os 

seus lugares, para trazê-los, a fim de fazerem a dedicação com alegria, com louvores e com 

canto, saltérios, címbalos e com harpas. 

    

18.  HAVIA ALEGRIA E ATÉ SALTOS COMO ATO DE LOUVOR A DEUS?  

RESPOSTA: SIM. 
VERSÍCULOS exemplificativos: 

 

 SALMOS 9:2 Em ti me alegrarei e saltarei de prazer; cantarei louvores ao teu 

nome, ó Altíssimo. 

  

19.  O ANÚNCIO DOS ATOS E MILAGRES DE DEUS É UM ATO DE LOUVOR?  

RESPOSTA: SIM. 
VERSÍCULOS exemplificativos: 

 

 SALMOS 9:11 Cantai louvores ao SENHOR, que habita em Sião; anunciai entre 

os povos os seus feitos.  

 SALMOS 9:14 Para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de 

Sião, e me alegre na tua salvação.  

  SALMOS 26:7 Para publicar com voz de louvor, e contar todas as tuas 

maravilhas. 

 SALMOS 109:1 O Deus do meu louvor, não te cales. 

  

 ISAÍAS 42:10 Cantai ao SENHOR um cântico novo, e o seu louvor desde a extremidade 

da terra; vós os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele; vós, ilhas, e seus habitantes. 

   

 ISAÍAS 42:12 Deem a glória ao SENHOR, e anunciem o seu louvor nas ilhas. 

   

 ISAÍAS 43:21 A esse povo que formei para mim; o meu louvor relatarão. 

 

20.  DEUS SER FAZ PRESENTE QUANDO ESTAMOS LOUVANDO-O?  

RESPOSTA: SIM. Deus estando presente nada poderá vencer um servo do 
Senhor. Com Ele venceremos os exércitos de inimigos, transporemos as 
muralhas que nos cercam. O louvor é uma eficiente formula de trazer o 
Senhor para junto de nós. 
 
VERSÍCULOS exemplificativos: 

 

 SALMOS 22:3 Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. 
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21.  A ADORAÇÃO, O LOUVOR PODE SER ATRAVÉS DE CANTO, COM A 
BOCA?  

 RESPOSTA: SIM. 

 
VERSÍCULOS exemplificativos: 

 

 SALMOS 47:6 Cantai louvores a Deus, cantai louvores; cantai louvores 

ao nosso Rei, cantai louvores. 

 

 SALMOS 57:7 Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu 

coração; cantarei, e darei louvores. 

 

 SALMOS 69:30 Louvarei o nome de Deus com um cântico, e 

engrandecê-lo-ei com ação de graças. 

 

 SALMOS 98:5 Cantai louvores ao SENHOR com a harpa; com a harpa e a 

voz do canto. 

 

 MATEUS 21:16 E disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: 

Sim; nunca lestes: Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito 

tiraste o perfeito louvor?   

 LUCAS 7:16 E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, 

dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o 

seu povo. 

 

 SALMOS 109:30 Louvarei grandemente ao SENHOR com a minha 

boca; louvá-lo-ei entre a multidão. 
 

22.  A DANÇA FOI USADA COMO FORMA DE ADORAÇÃO E LOUVOR A DEUS?  

RESPOSTA: SIM. É Estranho para muitos, porém a palavra demonstra 
que não há impedimento que Deus seja louvado através da dança. 
Davi louvava a Deus com dança. A palavra no original bíblico 
traduzida para dança de Davi tem significados tais como: Rodopiar, 
pular, rodar, girar, saltar girando, dar cambalhotas,... Portanto, 
nada tem a ver com as danças sensuais quer seja de um casal quer 
seja individual e mundana voltada para a diversão física. Davi 
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expressava adoração ao Senhor através de movimentos de seu próprio 
corpo. 
 
VERSÍCULOS exemplificativos da possibilidade de adorar ao Senhor 
com dança: 
 

 SALMOS 149:3 Louvem o seu nome com danças; cantem-lhe o seu 

louvor com tamborim e harpa. 

 

 II SAMUEL 6:14-16 E Davi saltava com todas as suas forças 
diante do SENHOR; e estava Davi cingido de um éfode de linho. 15 

Assim subindo, levavam Davi e todo o Israel a arca do SENHOR, com 

júbilo, e ao som das trombetas. 16 E sucedeu que, entrando a arca do 

SENHOR na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela 

janela; e, vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do 

SENHOR, o desprezou no seu coração.  

 

 ÊXODO 15:20,21 Então Miriã, a profetiza, a irmã de Arão, tomou o 

tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com 

tamboris e com danças. 21 E Miriã lhes respondia: Cantai ao 

SENHOR, porque gloriosamente triunfou; e lançou no mar o cavalo com 

o seu cavaleiro.  

 

 ECLESIASTES 3:4 Tempo de chorar, e tempo de rir; tempo de prantear, e 

tempo de dançar. 

 

 SALMO 30:10-12 Ouve, SENHOR, e tem piedade de mim, SENHOR; sê o 

meu auxílio. 11 Tornaste o meu pranto em “folguedo”; desataste o 

meu pano de saco, e me cingiste de alegria, 12 Para que a minha glória a ti 

cante louvores, e não se cale. SENHOR, meu Deus, eu te louvarei para 

sempre.  

 

 JEREMIAS 31:11-13 Porque o SENHOR resgatou a Jacó, e o livrou da mão 

do que era mais forte do que ele. 12 Assim que virão, e exultarão no alto de 

Sião, e correrão aos bens do SENHOR, ao trigo, e ao mosto, e ao azeite, e aos 

cordeiros e bezerros; e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais 
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andarão tristes. 13 Então a virgem se alegrará na dança, como 

também os jovens e os velhos juntamente; e tornarei o seu pranto 

em alegria, e os consolarei, e lhes darei alegria em lugar de tristeza.  

23. O PANDEIRO, O TAMBORIM PODE SER USADO COM INSTRUMENTO DE 
LOUVOR?  

RESPOSTA: SIM. Não há restrição quanto ao uso de instrumento de 
percussão para louvar a Deus. Ao contrário a palavra manda usar 
tamborim. 

 
VERSÍCULOS exemplificativos: 

 

 SALMOS 149:3 Louvem o seu nome ...; cantem-lhe o seu louvor com 

tamborim e harpa. 

 

 I CRÔNICAS 13:8 E Davi e todo o Israel, alegraram-se perante Deus com 

todas as suas forças; com cânticos, e com harpas, e com saltérios, e com 

tamborins, e com címbalos, e com trombetas. 
 

 ÊXODO 15:20,21 Então Miriã, a profetiza, a irmã de Arão, tomou o 

tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com 

tamboris e com danças. 21 E Miriã lhes respondia: Cantai ao 

SENHOR, porque gloriosamente triunfou; e lançou no mar o cavalo com 

o seu cavaleiro.  
 

24.  QUAIS OS MOTIVOS DE LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇA A DEUS?  

RESPOSTA: Tudo pode ser abordado na adoração. Exemplos: Porque Ele é 
Deus. Também pelo (a): o nome, a gloria, a santidade, o conselho, o 
louvor, a justiça, os atributos, a força, o poder, os feitos nas nossas 
vidas e na vida do povo, os juízos, o socorro, a palavra, proteção, a 
misericórdia, a esperança, o sustento, a verdade, as maravilhas, a 
benignidade, a bondade, a grandeza, a palavra, a salvação, pelo perdão 
/ remissão, os livramentos, as bênçãos espirituais e materiais... 
 
VERSÍCULOS exemplificativos: 
 

 SALMOS 95:3 Porque o Senhor é Deus grande, e Rei grande sobre todos os deuses. 4 

Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. 5 Seu é o 

mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. 6 Ó, vinde, adoremos e prostremo-
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nos; ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. 7(a) Porque ele é o nosso Deus, e nós 

povo do seu pasto e ovelhas da sua mão.  

Louvar porque Ele é Deus, porque Ele criou tudo e tudo está em 

suas mãos, porque ele nos criou e somos seu povo... 

 JOÃO 9:35-39 Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: Crês tu 

no Filho de Deus? 36 Ele respondeu, e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? 37 

E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. 38 Ele disse: Creio 

Senhor. E o adorou. 39 E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que 

os que não vêem vejam, e os que vêem sejam cegos. 

Os milagres de Jesus são para que o Senhor seja adora. Muitas 

vezes os milagres que Jesus faz geram perseguições e expulsões do 

meio religioso onde a pessoa está. Por falta de entender o que 

Jesus está fazendo muitos servos são perseguidos por aqueles que 

deveriam somar na adoração ao Senhor. Alguns, de forma mercenária, 

estão mais preocupados com os lugares “elevados?”, porém terreno, 

que receberam dentro da religião. Esses buscam a gloria pessoal e 

não a gloria de Deus. 

 

 SALMOS 113:3 Desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome 

do SENHOR. 

 

 SALMOS 61:8 Assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os 

meus votos de dia em dia. 

 

 SALMOS 66:2 Cantai a glória do seu nome; dai glória ao seu louvor. 

 

 SALMOS 69:30 Louvarei o nome de Deus com um cântico, e engrandecê-lo-

ei com ação de graças. 

 

 SALMOS 16:7 Louvarei ao SENHOR que me aconselhou; até os meus rins me 

ensinam de noite. 

 

 SALMOS 71:6 Por ti tenho sido sustentado desde o ventre; tu és aquele que 

me tiraste das entranhas de minha mãe; o meu louvor será para ti constantemente. 

      

 SALMOS 78:4 Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os 

louvores do SENHOR, assim como a sua força e as maravilhas que fez. 
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 SALMOS 28:7 O SENHOR é a minha força e o meu escudo; nele confiou o meu coração, 

e fui socorrido; assim o meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei.

   

 

 SALMOS 56:4 Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança; 

não temerei o que me possa fazer a carne. 

 

 SALMOS 56:10 Em Deus louvarei a sua palavra; no SENHOR louvarei a 

sua palavra. 

 

 SALMOS 59:16 Eu, porém, cantarei a tua força; pela manhã louvarei com alegria 

a tua misericórdia; porquanto tu foste o meu alto refúgio, e proteção no dia da 

minha angústia. 

 

 ROMANOS 15:9 E para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, 

como está escrito: Portanto eu te louvarei entre os gentios, E cantarei ao teu nome. 

 

 ROMANOS 15:9 E para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, 

como está escrito: Portanto eu te louvarei entre os gentios, E cantarei ao teu nome. 

 

 SALMOS 71:14 Mas eu esperarei continuamente, e te louvarei cada vez mais. 

 

 SALMOS 71:22 Também eu te louvarei com o saltério, bem como à tua verdade, ó 

meu Deus; cantarei com harpa a ti, ó Santo de Israel. 

 

 SALMOS 139:14 Eu te louvarei, porque de um modo assombroso, e tão maravilhoso fui 

feito; maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. 

 

 SALMOS 138:2 Inclinar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome pela tua 

benignidade, e pela tua verdade; pois engrandeceste a tua palavra acima de todo 

o teu nome. 

 

 SALMOS 96:4 Porque grande é o SENHOR, e digno de louvor, mais temível do 

que todos os deuses. 

 

 SALMOS 97:12 Alegrai-vos, ó justos, no SENHOR, e dai louvores à memória da sua 

santidade. 
    

 SALMOS 106:2 Quem pode contar as obras poderosas do SENHOR? Quem 

anunciará os seus louvores? 
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 SALMOS 119:171 Os meus lábios proferiram o louvor, quando me ensinaste os 

teus estatutos. 

 

 SALMOS 135:3 Louvai ao SENHOR, porque o SENHOR é bom; cantai louvores ao seu 

nome, porque é agradável. 

 

 SALMOS 145:3 Grande é o SENHOR, e muito digno de louvor, e a sua grandeza 

inescrutável.  

 

  ISAÍAS 63:7 As benignidades do SENHOR mencionarei, e os muitos 

louvores do SENHOR, conforme tudo quanto o SENHOR nos concedeu; e grande 

bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias, e 

segundo a multidão das suas benignidades.  

 

 SALMOS 107:8 Louvem ao SENHOR pela sua bondade, e pelas suas 

maravilhas para com os filhos dos homens. 

 

 TIAGO 5:13 Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante 

louvores. 
 

 LUCAS 19:37 E, quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a 

multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por 

todas as maravilhas que tinham visto. 
 

 ISAÍAS 25:1 O SENHOR, tu és o meu Deus; exaltar-te-ei, e louvarei o teu nome, 

porque fizeste maravilhas; os teus conselhos antigos são verdade e firmeza. 

 

 SALMOS 107:8 Louvem ao SENHOR pela sua bondade, e pelas suas maravilhas 

para com os filhos dos homens. 
 JOEL 2:26 E comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do SENHOR 

vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente; e o meu povo 

nunca mais será envergonhado.  

 

 I CRÔNICAS16:35 E dizei: Salva-nos, ó Deus da nossa salvação, e ajunta-nos, e livra-

nos das nações, para que louvemos o teu santo nome, e nos gloriemos no 

teu louvor. 
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 SALMOS 148:5 Louvem o nome do SENHOR, pois mandou, e logo foram 

criados. 

 

 ISAÍAS 44:23 Cantai alegres, vós, ó céus, porque o SENHOR o fez; exultai vós, as partes 

mais baixas da terra; vós, montes, retumbai com júbilo; também vós, bosques, e todas as 

suas árvores; porque o SENHOR remiu a Jacó, e glorificou-se em Israel. 

 

25.  O LOUVOR VERDADEIRO É DE QUALQUER MANEIRA OU COMO UMA 
FORMA DE VIDA?  

RESPOSTA: Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito 

e em verdade. O adorador deve viver de acordo com a palavra 

do Senhor.  

Deus repreendeu o seu povo porque ele vinha à casa do 

Senhor para adora-lo, no entanto, viviam longe dos padrões 

estabelecidos pela sua palavra. A esse fato o Senhor chamou 

de uma mentira. 

Adorar ao Senhor na sua casa É correto. TODAVIA, Deus 

exige mais que uma vida religiosa no templo. É NECESSÁRIO 

TER UMA VIDA CONSAGRADA, TER UM PROCEDER, O LOUVOR COMO FORMA 

DE VIDA. O povo reverenciavam o templo e a adoração no 

templo, mas estavam vivendo em pecado. Por isso Deus os 

desamparou e disse que aquela forma de vida era um falso 

louvor, por que eles estavam vivendo uma vida de mentiras e 

pecados, tinha um proceder idólatra, honravam o Senhor com 

a boca, mas o coração, a vida estava longe de Deus. O Senhor 

lhes dissera que NOS OS LIBERTOU PARA VIVER EM PECADOS, EM 

ABOMINAÇÕES.  

Deus nos libertou para vivermos o perfeito louvor ao nome 

Dele em todo nosso viver e não somente no templo.  

Temos que viver o louvor para com o próximo, para com as 

coisas do Senhor e também para com o Senhor, não dá para 

separar, particionar o louvor a Deus. A passagem abaixo 

ensina-nos que o LOUVOR A DEUS não é apenas cânticos e ações 

de graça dentro do templo, mas todo o nosso proceder, em 
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qualquer lugar e em qualquer situação, que tragam honra, 

gloria e exaltação a Deus.  

O louvor apenas no templo e apenas através de cânticos 

e rituais é um louvor apenas material. Ao contrário de uma 

adoração meramente material, o louvor desejado por Deus deve 

ser espiritual, vivo, vivido diariamente em todo o viver dos 

seus servos-adoradores, em espírito e em verdade. 

 

REFERÊNCIAS: 

 

 JEREMIAS 7:2 Põe-te à porta da casa do Senhor, e proclama ali esta palavra, e dize: 

Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas, 

para adorardes ao Senhor. 3 Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de 

Israel: Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos 

farei habitar neste lugar. 4 Não vos fieis em palavras falsas, 

dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do 

Senhor é este. 5 Mas, se deveras melhorardes os vossos 

caminhos e as vossas obras; se deveras praticardes o juízo 

entre um homem e o seu próximo; 6 Se não oprimirdes o 

estrangeiro, e o órfão, e a viúva, nem derramardes sangue 

inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para 

vosso próprio mal, 7 Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos 

pais, desde os tempos antigos e para sempre. 8 Eis que vós confiais em 

palavras falsas, que para nada vos aproveitam. 9 Porventura 

furtareis, e matareis, e adulterareis, e jurareis falsamente, e 

queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não 

conhecestes, 10 E então vireis, e vos poreis diante de mim nesta casa, 

que se chama pelo meu nome, e direis: Fomos libertados para 

fazermos todas estas abominações? 11 É pois esta casa, que se 

chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos 

olhos? Eis que eu, eu mesmo, vi isto, diz o Senhor. 12 Mas ide agora ao meu lugar, 

que estava em Siló, onde, ao princípio, fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por 
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causa da maldade do meu povo Israel. 13 Agora, pois, porquanto fazeis todas estas 

obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando, e falando, e não ouvistes, e 

chamei-vos, e não respondestes, 14 Farei também a esta casa, que se 

chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar, que vos dei a vós e a 

vossos pais, como fiz a Siló. 15 E lançar-vos-ei de diante de minha face, como 

lancei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. 16 Tu, pois, não ores por 

este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu 

não te ouvirei. 

 

 I SAMUEL 15:22,23 Samuel, porém, disse: Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em 

holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o 

obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender, do que a 

gordura de carneiros. 23 Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o 

porfiar é como iniqüidade e idolatria...  

26.  NOS MOMENTOS DE LUTAS E TRISTEZAS DEVEMOS LOUVOR A DEUS?  

   RESPOSTA: SIM. O louvor é fonte de vitória e libertação. Quando 
louvamos ao Senhor durante uma batalha isso pode despertar o poder e 
a misericórdia de Deus em nosso favor. Há exemplo de guerra vencida 
pelo povo de Deus usando do louvor “A FRENTE DOS INSTRUMENTOS DE 
GUERRA”. Estamos EM LUTA? Desperte o agir de Deus através do louvor e 
a vitória estará mais perto. 
 

 
VERSÍCULOS exemplificativos: 

 

  JÓ 1:20-22 Então Jó se levantou, e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, 

e se lançou em terra, e adorou. 21 E disse: Nu saí do ventre de minha 

mãe e nu tornarei para lá; o Senhor o deu, e o Senhor o tomou: bendito 

seja o nome do Senhor.22 Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta 

alguma. 

Depois de uma derrota numa batalha familiar, depois de um 

infortúnio de um prejuízo VEM O LOUVOR E NÃO A MURMURAÇÃO, não 

atribuir a Deus falta, mas atribuir a Deus o louvor... 

 

 ISAÍAS 61:3 A ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de 

cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito 
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angustiado; a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do SENHOR, para 

que ele seja glorificado. 4 E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os 

anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em 

geração.  

 

 JEREMIAS 30:19 E sairá deles o louvor e a voz de júbilo; e multiplicá-

los-ei, e não serão diminuídos, e glorificá-los-ei, e não serão apoucados. 

 

 I PEDRO 1:7 Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro 

que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, e honra, e glória, na revelação 

de Jesus Cristo. 

 

 SALMOS 74:21 Oh, não volte envergonhado o oprimido; louvem o teu nome o 

aflito e o necessitado. 

 SALMOS 50:15 E invoca-me no dia da angústia; eu te livrarei, e tu me 

glorificarás. 

 SALMOS 91:15 Ele me invocará, e eu lhe responderei; estarei com ele na 

angústia; dela o retirarei, e o glorificarei. 

 JOÃO 11:4 E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para morte, 

mas para glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado 

por ela. 

 
 II CRÔNICAS 20:17-22 Nesta batalha não tereis que pelejar; postai-vos, ficai parados, 

e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos 

assusteis; amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. 18 Então Jeosafá 

se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram 

perante o Senhor, adorando-o. 19 E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas, e dos 

filhos dos coatitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel, com voz muito alta. 20 E pela 

manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa; e, ao saírem, Jeosafá pôs-se em 

pé, e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém: Crede no Senhor vosso Deus, 

e estareis seguros; crede nos seus profetas, e prosperareis; 21 E aconselhou-se com o 

povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem à Majestade 

santa, saindo diante dos armados, e dizendo: Louvai ao Senhor porque a 

sua benignidade dura para sempre. 22 E, quando começaram a cantar e a dar 

louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amom e de Moabe e os 

das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. 
 

Antes e na hora da guerra pelo reino, pelo povo, pela 

pátria, adoração na hora da batalha/guerra - a primeira, 
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a principal arma na hora da guerra é o louvor, a adoração 

a Deus. 

UM SONHO ILUSTRATIVO CONTADO POR UM SERVO DO SENHOR QUE 
ESTAVA PASSANDO POR UMA GRANDE LUTA: 
 

Ele diz que viu em sonho vários anjos poderosos, gloriosos, de 

tamanhos e aparências diferentes.  

 

Um dos maiores anjos que estava ali chegou perto desse servo 

e disse: Nós temos muito poder, e mesmo assim usamos do louvor 

para obtermos as vitórias.  

 

Nesse momento foram mostrados aqueles anjos louvando ao 

Senhor. Com o louvor os anjos ultrapassavam grandes obstáculos, 

venciam guerras, dificuldades, oposições do reino 

espiritual/material.  

 

Depois aquele anjo disse: VOCÊS, se referindo à igreja, 

precisam aprender e usar DESSA PODEROSA ARMA.  

 

Por fim perguntou: “Tá vendo essa muralha? Vocês precisam 

fazer assim: Delimite a vitória que querem e usem o louvor para 

obter a vitória.”  

 

O servo pode ver uma altíssima muralha de pedra maciça a 

seu lado. Viu aquele poderoso anjo passar a ponta do dedo na 

pedra da muralha, fazendo um quadrado de aproximadamente um 

metro.  Aquela muralha de pedra foi fendida como se fosse 

manteiga. 

  

Nesse momento aquele anjo começou a cantar um louvor ao 

Senhor. Da boca daquele poderoso anjo saiu um pequeno feixe de 

som, como se fosse fumaça, o qual bateu numa GRANDE ROCHA 

que estava à frente, a uma distância entre uns 200 a 300 metros.  

 

Quando o louvor atingiu a grande rocha ele foi multiplicado 

muitas vezes e voltou como um grande e poderoso feixe de poder 
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atingindo aquele quadrado na muralha que fora delimitado pelo 

anjo.  

 

O quadrado afundou, imediatamente, uns 60 centímetros de 

uma só vez.  

O anjo antes de partir perguntou: Viu? Dando a entender que 

aquela muralha de dificuldade seria, sem demora, totalmente 

destruída se a adoração ao Senhor continuasse. 
    

27.  PRODUZIR “OBRAS” É UM ATO DE LOUVOR A DEUS? HÁ PERIGOS 
AQUI? 

RESPOSTA: SIM. Trabalhar e produzir como instrumento nas mãos de Jesus, 

na obra do Senhor, é um ato que redunda em glorificação a Deus.  

Os servos, à semelhança de Jesus, foram levantados para realizar 

uma obra para gloria de Deus. Isso ocorre mesmo que o servo tenha que 

morrer como foi o caso de Jesus. 

Todavia há perigo do crente achar que é muita 

coisa e ir parar no pecado da egolatria.  

Os servos devem ter o cuidado de não por a mão e pegar a gloria 

do Senhor para si. Isso seria pecado de idolatria, seria praticar um 

dos pecados de Judas. 

 
VERSÍCULOS exemplificativos: 

 

 JOÃO 15:8 Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto; e assim sereis 

meus discípulos. 

 

 JOÃO 17:4 Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me 

deste a fazer.  

 

 JOÃO 21:19 E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar 

a Deus... 

 

 I CORÍNTIOS 6:20 Porque fostes comprados por bom preço; glorificai, pois, a 

Deus no vosso corpo, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 
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  I PEDRO 4:11 Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus; se alguém 

administrar, administre segundo o poder que Deus dá; para que em 

tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder 

para todo o sempre. Amém.  

  ISAÍAS 10:15 Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta 

com ele, ou presumirá a serra contra o que puxa por ela, como se o 

bordão movesse aos que o levantam, ou a vara levantasse como não 

sendo pau? 

 I CORÍNTIOS 4:7 Porque, quem te faz diferente? E que tens tu que não 

tenhas recebido? E, se o recebeste, por que te glorias, como se não o 

houveras recebido? 
 II CORÍNTIOS 11:30 Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha 

fraqueza 

 II CORÍNTIOS 12:5,6 De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me 

gloriarei, senão nas minhas fraquezas. 6 Porque, se quiser gloriar-me, não 

serei néscio, porque direi a verdade; mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim 

mais do que em mim vê ou de mim ouve. 

TIAGO 4:16 Mas agora vos gloriais em vossas 

presunções; toda a glória tal como esta é maligna. 
 

28. ADORAÇÃO NO SERVIR E NAS AÇÕES DE GRAÇA. 

A adoração, o louvor pode ser feito por meio de ações de graças. 

Por sua vez a ação de graça pode ser feita através: do LOUVOR, de 

oração, de palavras, de ofertas, de canto, de serviços diversos, de 

abstenção de alguma coisa – exemplo jejum.  

O termo “ação de graça” por si só já demonstra que pode ser uma 

variada gama de coisas que se pode fazer para engrandecer, enaltecer 

o nome e os atributos de DEUS. 

Ação de graça são ações que expressão a gratidão e a adoração do 

ofertante pelo que Deus lhe concedeu sem que o adorador merecesse.  

A ação de graça não se trata de meios para comprar ou pagar os 

benefícios de Deus em nosso favor. Somos sempre devedores. Nossas 

ações de graça não paga o muito que Deus fez, faz e fará por nós.  

Elas apenas externam nossa gratidão e nosso louvor a Deus. Aquele 

que é digno de receber toda adoração, pois de fato Deus tem feito TUDO 

por nós, embora não mereçamos esse amor e zelo do Senhor.  
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VERSÍCULOS EXEMPLIFICATIVOS:  

 LEVÍTICO 7:12 Se o oferecer por oferta de ação de graças, com o 

sacrifício de ação de graças, oferecerá bolos ázimos amassados com 

azeite; e coscorões ázimos amassados com azeite; e os bolos amassados com 

azeite serão fritos, de flor de farinha.  

 LEVÍTICO 7:13 Com os bolos oferecerá por sua oferta pão levedado, com o 

sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica. 

 LEVÍTICO 7:15 Mas a carne do sacrifício de ação de graças da sua oferta 

pacífica se comerá no dia do seu oferecimento; nada se deixará dela até à 

manhã. 

 SALMOS 69:30 Louvarei o nome de Deus com um cântico, e engrandecê-

lo-ei com ação de graças. 

 

 SALMOS 147:7 Cantai ao SENHOR em ação de graças; cantai louvores 

ao nosso Deus sobre a harpa. 

 

 ISAÍAS 51:3 Porque o SENHOR consolará a Sião; consolará a todos os seus 

lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o 

jardim do SENHOR; gozo e alegria se achará nela, ação de graças, e voz de 

melodia. 

 I CORÍNTIOS 14:16 De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, 

como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o Amém, sobre a tua ação de 

graças, visto que não sabe o que dizes? 

 

 II CORÍNTIOS 4:15 Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, 

multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para 

glória de Deus. 

 

 FILIPENSES 4:6 Não estejais inquietos por coisa alguma; antes as vossas 

petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com 

ação de graças. 
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 COLOSSENSES 2:7 Arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, 

assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças.  

 

 COLOSSENSES 4:2 Perseverai em oração, velando nela com ação de 

graças. 

 

 I TESSALONICENSES 3:9 Porque, que ação de graças poderemos dar 

a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa 

diante do nosso Deus. 

   

 APOCALIPSE 7:12 Dizendo: Amém. Louvor, e glória, e sabedoria, e ação 

de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo o sempre. 

Amém. 

 

29. CONCLUSÃO. 

 

Por tudo que foi escrito até aqui e pelos muitos outros versículos 

não citados sabemos que só existe adoração verdadeira quando ela é 

feita a Deus, seja ela feita ao Pai, a Jesus - o filho, ou ao Espírito 

Santo, porque os três são um só.5  

 

                                                           
5 DEUS PAI, DEUS FILHO E DEUS ESPÍRITO SANTO É UMA SÓ PESSOA – E DEUS. A PALAVRA TRINDADE NÃO 
EXISTE DENTRO DA BÍBLIA. ENTRETANTO, EXISTE VERSÍCULOS QUE ATESTAM QUE OS TRÊS SÃO UMA PESSOA 

DIVINA ÚNICA. 

 I JOAO 5:6-7 Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo; não só por água, mas por água e por sangue. E 

o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. 7 Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, 

e o Espírito Santo; e estes três são um; 
 JOAO 14:8 Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. 9 Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo 

convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai; e como dizes tu: Mostra-nos o 

Pai? 10 Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? ... 11 Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim; 

crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras; 

 JOÃO 10:30 Eu e o Pai somos um.38 Mas, se as faço, e não credes em mim, crede nas obras; para que 

conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele.  
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Todas as coisas criadas por Deus6 sejam elas materiais ou 

espirituais, 7 foram criadas para adorarem a Deus.  

 

Não há permissão para a existência de adoração, seja ela qual for, 

de uma criatura para outra criatura. Quando existe adoração de uma 

criatura para outra criatura isso É um ato de IDOLATRIA – isso é uma 

falsa adoração.  

 

Quando uma criatura recebe adoração esse ato É UM FURTO da gloria 

devida somente a Deus. 

Adoração é TODO ATO de honra, gloria, louvor, exaltação, 

lisonja, ações de graça as quais devem ser feitas SOMENTE A DEUS.  

A ADORAÇÃO é um “ato” que exalta e glorifica o criador, e nunca 

os feitos das criaturas, mesmo que as coisas criadas tenham sido 

instrumentos nas mãos do Senhor, nem por isso elas devem receber 

glorias. Por isso, se deve ter muito cuidado com testemunhos pessoais 

dos feitos da própria pessoa, pois eles geram muitas vezes a 

idolatria.8 

A adoração, o louvor é fruto de ações “diversas” as quais confessam 

e exaltam a existência de um Deus único, glorioso por isso digno de 

toda adoração. 

Não convém aos servos criticar ou menosprezar as ações de graça 

prestadas ao Senhor – SEJAM QUAIS FOREM ELAS. Primeiro porque não 

somos juízes dos servos do Senhor.9 Segundo porque Deus deixou os seus 

servos, mais ou menos, livres para fazerem as ações de graça ao Senhor, 

                                                           
6 Deus criou tudo através de JESUS. 

  
 EFÉSIOS 3:9 E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que 

tudo criou por meio de Jesus Cristo. 

 
 APOCALIPSE 10:6 E jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu e o que nele há e a terra e o que 

nela há e o mar e o que nele há que não haveria mais demora. 
 
7 COLOSSENSES 1:16 Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam 

tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. 

 
 
8 PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE FRUTOS DANOS DE TESTEMUNHOS PESSOAIS, LEIA NOSSO TRABALHO:”O QUE É 
UMA TESTEMUNHA”. 
 
9 ROMANOS 14:4,10 Quem és tu, que julgas o servo alheio? ...10 Mas tu, por que julgas teu irmão? 

Ou tu, também, por que desprezas teu irmão? 
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seguindo o livre-arbítrio de cada servo, certamente que com decência 

e ordem...  

Por exemplo, AINDA HOJE, alguém pode guardar o sábado, não comer 

carne de animais impuros, não ver televisão como ação de graça e 

adoração ao Senhor. Não há nada de errado em fazermos “jejuns diversos” 

para nos dedicarmos à adoração, mas isso, se e apenas, si é uma ação 

de graça ao Senhor.  

O que não podemos é achar que iremos para o céu porque guardo o 

sábado, porque não como carne de animais imundos, ou porque não vejo 

TV, não tomo coca-la... Se atribuíssemos a nossa salvação a aquilo que 

humanamente fazemos seria uma substituição da fé em Jesus pelas obras 

humanas. Como diz a bíblia: “O justo viverá pela FÉ”, (em Jesus – a 

obra de Deus), e não pelos frutos das obras humanas.  

Pois bem, outras pessoas podem agir exatamente ao contrário. 

Poderiam não guardar o sábado e poderiam ver TV,10 e também poderiam 

comer qualquer carne. Agiriam dessa forma por saberem que a lei de 

Moisés já se cumpriu e que o sábado é Jesus – o nosso descanso, e 

também sabem que os animais limpos e impuros representam pessoas.  

Outro fundamento para NÃO se abster de comer de tudo é o fato de  

Jesus ter dito que “nada há que entre pela boca que possa contaminar 

o homem”. O Espírito Santo através de Paulo disse que o “fraco come 

legumes e forte come de tudo”. 

REFERENCIA:  

 ROMANOS 14:2,3 Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, 

que é fraco, come legumes. 3 O que come não despreze o que não come; 

e o que não come, não julgue o que come; porque Deus o recebeu por 

seu. 5 Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga 

iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua 

própria mente. 6 Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz 

e o que não faz caso do dia para o Senhor o não faz. O que come, 

                                                           
10 Conheço um servo que diz ter ficado por volta de sete anos sem televisão em sua 
residência. No dia em que ele comprou uma TV e um vídeo cassete o Senhor lhe deu um sonho 
dizendo que ele tinha LEVADO UMA SERPENTE VENENOSA PARA DENTRO DE SUA CASA. Esse mesmo 
servo teve, anos depois, outro sonho onde era visto todos os servos como arvores frutíferas 
e frondosas. Via também que as novelas televisionadas matavam aquelas arvores e elas 
ficavam só os esqueletos secos e sem folhas. Só de lembra de capítulo de novela a pessoa 
tinha um ataque epilético...  
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para o Senhor come, porque dá graças a Deus; e o que não come, 

para o Senhor não come, e dá graças a Deus. 

 

 MATEUS 15:11 O que contamina o homem não é o que entra na 

boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. 

16 Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estais ainda sem entender? 17 

Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o 

ventre, e é lançado fora? 18 Mas, o que sai da boca, procede do coração, 

e isso contamina o homem.  

 

 MARCOS 7:15 Nada há, fora do homem, que, entrando nele, o possa 

contaminar; mas o que sai dele isso é que contamina o homem. 18 E 

ele disse-lhes: Assim também vós estais sem entendimento? Não 

compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode 

contaminar, 19 Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é 

lançado fora, ficando puras todas as comidas? 20 E 

dizia: O que sai do homem isso contamina o homem.  
 

  TITO 1:15  Todas as coisas são puras para os puros, mas nada 

é puro para os contaminados e infiéis; antes o seu entendimento e 

consciência estão contaminados. 

Pois bem, por mais malefícios que as carnes imundas, a TV, a 

internet, tragam ao homem isso É NADA diante do erro de trocar O 

SACRIFÍCIO DE JESUS que nos salva, pelos sacrifícios e boas 

obras humanas, e “abstinências diversas”, as quais não podem 

salvar a ninguém.  

Adiante... 

NÃO POSSO TRANSFORMAR A MINHA ADORAÇÃO E AÇÃO DE GRAÇA EM 

IDOLATRIA. Não posso colocar a minha adoração, os meus feitos, acima 

da verdadeira adoração que é os atos de JESUS em nós e em nosso favor. 

NINGUÉM PODE achar que vai morar no céu porque não come carne 

imunda, ou porque guarda o sábado, ou outra “COISA” qualquer. Pois a 

salvação, e a santificação não é fruto dos atos e feitos das “coisas 
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criadas”, mas é fruto da ação do Criador-Jesus, o qual criou inclusive 

a salvação e a santificação e a nós às entregou gratuitamente. 

REFERÊNCIA: 

 I CORÍNTIOS 1:30 Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para 

nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e 

redenção. 

 

 EFÉSIOS 2:8,9 Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e 

isto não vem de vós, é dom de Deus. 9 Não vem das obras, para que 

ninguém se glorie. 

 

A SALVAÇÃO NÃO VEM DAS BOAS OBRAS E FEITOS DAS CRIATURAS – ENTRE 

AS QUAIS ESTÁ O HOMEM e seus atos. 

 A salvação é ato exclusivo da GRAÇA DE JESUS. Se alguém coloca a 

sua salvação, ou santificação, resultante do fruto de ação da 

‘CRIATURA/HOMEM’ esse alguém estaria substituindo A AÇÃO DE DEUS PELA 

AÇÃO DAQUILO QUE NÃO É DEUS.  

Portanto, estaria transformando em idolatria aquilo que deveria 

ser um ato de AÇÃO DE GRAÇA ao Senhor DEUS. Essa pessoa estaria 

colocando no lugar dos atos de Deus, na cruz do calvário, os atos 

terrenos e humanos. Seria uma substituição do sangue do cordeiro de 

Deus que tira o pecado do mundo pelo suor e esforço da criatura humana, 

os quais não podem apagar pecados. 

Como sabemos sem o sangue de Jesus não há remissão, redenção, 

perdão... O caminho de salvação é único, é Jesus.  

Lembrando que a salvação não vem pela lei de Moisés. A salvação 

vem pela graça de Jesus. A própria bíblia diz que pela lei ninguém 

será salvo e também que “quem quer cumprir/ver pela lei CAIU DA GRAÇA 

de Jesus” – estará sem salvação. 

REFERÊNCIA SOBRE SALVAÇÃO SOMENTE PELA GRAÇA DE JESUS: 

 ROMANOS 3:20 Por isso nenhuma carne será justificada diante dele 

pelas obras da lei. 

  

ROMANOS 11:6 Mas se é por graça, já não é pelas obras; de outra 
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maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais 

graça; de outra maneira a obra já não é obra. 

 

 GÁLATAS 2:16 Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da 

lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para 

sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei; porquanto pelas 

obras da lei nenhuma carne será justificada. 

 

 GÁLATAS 3:2,5 Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas 

obras da lei ou pela pregação da fé? 5 Aquele, pois, que vos dá o Espírito, 

e que opera maravilhas entre vós, fá-lo pelas obras da lei, ou pela pregação da 

fé? 
 

Então vamos ficar com Jesus a graça salvadora. Se 

quisermos fazer alguma coisa como ação de graça não há 

problema desde que não achemos ou a coloquemos NOSSA AÇÃO 

DE GRAÇA como nosso meio de salvação. POIS, A obra de 

salvação / santificação do espírito do homem é fruto 

exclusivo do penoso trabalho de Jesus, e de seu Espírito 

Santo.  

 

30. OSCULO SANTO. 

Que Jesus a obra de Deus que nos salva seja cada vez mais 

exaltado em todo o nosso viver. Que possamos ter uma vida 

de louvor e ação de graça ao Senhor, o nosso bem maior, e 

que possamos esperar inteiramente na justiça e boas obras 

Dele para nossa salvação. 

A paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Amem. 


