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ADORAÇÃO
CRISTÃ



“O que poderia ser motivo de unidade, hoje nos 
afasta. O que poderia ser um caminho de 

aliança, hoje faz romper; o que poderia ser 
motivo de edificação, faz ruir; o que poderia ser 
caminho de testemunho, impede incrédulos de 
enxergar e conhecer o cerne do evangelho! O 
que poderia exaltar a pessoa de Jesus, exalta 

pessoas, ministérios e "pequenos reinos". 
Adoração confusa marca nossa época presente, 

refletindo a falta de ensino bíblico e 
interpretações estranhas das Escrituras!”

www.guiame.com.br



Há quatro tipos de adoração:

Adoração em vão.

Adoração sem conhecimento

Adoração de si mesmo

Adoração bíblica



Adoração em vão.

“ E em vão me adoram, ensinando 
doutrinas que são preceitos de 

homens.”
Mateus 15:9



Adoração sem conhecimento.

“Errais, não conhecendo as 
Escrituras nem o poder de 

Deus.”
Mateus 22:29



Paulo em Atenas:

Então, Paulo, levantando-se no meio do 
Areópago, disse: Senhores atenienses! 

Em tudo vos vejo acentuadamente 
religiosos;  Atos 17:16,22

Enquanto Paulo os esperava em 
Atenas, revoltava-se nele o seu 

espírito, vendo a cidade cheia de ídolos



Ele explica melhor,

Atos 17:23
Porque, passando eu e observando os 

objetos do vosso culto, encontrei 
também um altar em que estava 

escrito: AO DEUS DESCONHECIDO. 
Esse, pois, que vós honrais sem o 

conhecer, é o que vos anuncio.



Adoração de si mesmo

“Tais coisas, com efeito, têm 
aparência de sabedoria, como 
culto de si mesmo, e de falsa 

humildade, e de rigor ascético; 
todavia, não têm valor algum 

contra a sensualidade.”
Colossenses 2:23



O fariseu e o publicano
Lucas 18:10-14

“Dois homens subiram ao templo com o 
propósito de orar: um, fariseu, e o 

outro, publicano. O fariseu, posto em 
pé, orava de si para si mesmo, desta 
forma: Ó Deus, graças te dou porque 

não sou como os demais homens, 
roubadores, injustos e adúlteros, nem 

ainda como este publicano; 



jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo 
de tudo quanto ganho. O publicano, estando 

em pé, longe, não ousava nem ainda 
levantar os olhos ao céu, mas batia no 

peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, 
pecador! Digo-vos que este desceu 

justificado para sua casa, e não aquele; 
porque todo o que se exalta será 

humilhado; mas o que se humilha será 
exaltado.”  

Lucas 18:10-14



Adoração verdadeira.

“Mas vem a hora e já chegou, em que os 
verdadeiros adoradores adorarão o Pai 
em espírito e em verdade; porque são 

estes que o Pai procura para seus 
adoradores. Deus é espírito; e importa 
que os seus adoradores o adorem em 

espírito e em verdade.”
João 4:23,24



“..quem não nascer da água e do Espírito não pode 
entrar no reino de Deus.” 

João 3:3

Santifica-os na verdade; a tua palavra é a verdade. 
João 17:17

“...que adorem em espírito...” 

“...e em verdade”



A adoração, segundo 
o Novo Testamento, 

consiste no seguinte:



PREGAÇÃO

“porque jamais deixei de vos anunciar todo o 
desígnio de Deus”

Atos 20:27



“...prega a palavra, insta, quer seja oportuno, 
quer não, corrige, repreende, exorta com 

toda a longanimidade e doutrina”  
II Timóteo 4:1-2

“Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam 
crido nele: Se vós permanecerdes na minha 

palavra, sois verdadeiramente meus 
discípulos; e conhecereis a verdade, e a 

verdade vos libertará.” 
João 8:31,32



“Ordena e ensina estas 
coisas.”

I Timóteo 4:11 

“Se alguém ensina outra doutrina e não 
concorda com as sãs palavras de nosso 

Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo 
a piedade, é enfatuado, nada entende..” 

I Timóteo 6:3

(INCLUI ENSINO)



“falando entre vós com salmos, entoando e 
louvando de coração ao Senhor com hinos e 

cânticos espirituais,”
Efésios 5:19

“Habite, ricamente, em vós a palavra de 
Cristo; instruí-vos e aconselhai-vos 

mutuamente em toda a sabedoria, louvando a 
Deus, com salmos, e hinos, e cânticos 

espirituais, com gratidão, em vosso coração.” 
Colossenses 3:16

CANTICOS DE LOUVOR 



“E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na 
comunhão, no partir do pão e nas orações.”

Atos 2:42

“Não andeis ansiosos de coisa alguma; em 
tudo, porém, sejam conhecidas, diante de 

Deus, as vossas petições, pela oração e pela 
súplica, com ações de graças. E a paz de 
Deus, que excede todo o entendimento, 

guardará o vosso coração e a vossa mente 
em Cristo Jesus.” Filipenses 4:6,7

ORAÇÃO



“Pedro, pois, estava preso no cárcere; mas 
havia oração incessante a Deus por parte da 

igreja a favor dele.” 
Atos 12:5

“Quero, portanto, que os varões orem em 
todo lugar, levantando mãos santas, sem ira 

e sem animosidade.”
I Timóteo 2:8



Fazer uma prece para alguém desconhecido 
pode ajudar a controlar emoções negativas 
das pessoas depois de serem insultadas por 

estranhos, afirmam pesquisadores.
Uma série de estudos descobriu que depois 

de uma pessoa ser intencionalmente 
provocada a ter raiva, ela se acalmará mais 
rapidamente quando lhe for pedido que ore 

por alguém que precisa de ajuda ou apoio (um 
paciente com câncer, por exemplo).

Personality and Social Psychology Bulletin.
Brad Bushman.



CONTRIBUIÇÃO
“Quanto à coleta para os santos, fazei 
vós também como ordenei às igrejas 

da Galácia. No primeiro dia da semana, 
cada um de vós ponha de parte, em 

casa, conforme a sua prosperidade, e 
vá juntando, para que se não façam 

coletas quando eu for” 
I Coríntios 16:1,2



“Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça 
de Deus concedida às igrejas da Macedônia; 

porque, no meio de muita prova de tribulação, 
manifestaram abundância de alegria, e a profunda 
pobreza deles superabundou em grande riqueza da 
sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na 
medida de suas posses e mesmo acima delas, se 
mostraram voluntários, pedindo-nos, com muitos 

rogos, a graça de participarem da assistência aos 
santos. E não somente fizeram como nós 

esperávamos, mas também deram-se a si mesmos 
primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de 

Deus;”    II Coríntios 8:1-5



A LEI DA SEMEADURA



“E isto afirmo: aquele que semeia pouco pouco
também ceifará; e o que semeia com fartura 
com abundância também ceifará. Cada um 

contribua segundo tiver proposto no coração, 
não com tristeza ou por necessidade; porque 
Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode 

fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, 
tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, 

superabundeis em toda boa obra, como está 
escrito: Distribuiu, deu aos pobres, a sua 

justiça permanece para sempre.”
II Coríntios 9:6-9



“Honra ao Senhor com os 
teus bens

e com as primícias de toda 
a tua renda ; e se encherão
fartamente os teus celeiros, 
e transbordarão de vinho os 

teus lagares.”  
Provérbios 3:9,10



“E perseveravam na doutrina dos apóstolos 
e na comunhão, no partir do pão e nas 

orações.”   Atos 2:42

“No primeiro dia da semana, estando nós 
reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, 
que devia seguir viagem no dia imediato, 
exortava-os e prolongou o discurso até à 

meia-noite.”
Atos 20:7 

CEIA DO SENHOR



FREQUÊNCIA ASSÍDUA

“Não deixemos de congregar-
nos, como é costume de alguns; 
antes, façamos admoestações e 
tanto mais quanto vedes que o 

Dia se aproxima.”
Hebreus 10:25



conclusão

A adoração na igreja do 
Novo Testamento 

consiste de cinco atos:

PREGAÇÃO



ORAÇÃO

CONTRIBUIÇÃO



CEIA DO SENHOR

CANTICOS DE LOUVOR 



FREQUÊNCIA ASSÍDUA


