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Mas vem a hora — e já chegou — em que os 
verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e 
em verdade. Porque são esses que o Pai procura para 
seus adoradores (Jo 4.23)

O versículo acima acontece no emblemá�co 
encontro de Jesus com a mulher samaritana. Após 
ser confrontada pelo conhecimento de Cristo das 
minucias de sua vida, ela conduz o assunto a uma 
conversa teológica sobre a natureza da adoração. O 
que espanta na resposta de Cristo, é que ele não 
somente instrui a respeito da adoração, como 
também ressalta o triste fato de que, mesmo com 
pompa, pose e performance, mesmo com palavras 
elaboradas, a adoração pode ser falsa, assim como 
os adoradores. Essa informação não é estranha ao 
ensino do An�go Testamento, em Isaías por exemplo 
Deus falou que “este povo se aproxima de mim e 
com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas 
o seu coração está longe de mim” (Is 29.13), 
também por meio de Amós Deus falou que “odeio e 
desprezo as suas festas e com as suas reuniões 
solenes não tenho nenhum prazer” (Am 5.21).

Ao invés do padrão pecaminoso e hipócrita 
contra aos quais os profetas direcionam, e ao invés 
de expecta�vas meramente geográficas como 
“Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês 
dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve 
adorar” (Jo 4.19). Jesus instrui que a verdadeira 
adoração, a adoração que Deus recebe e aprova é 
prestada “em espírito e em verdade”. Essa adoração 
nasce de um coração regenerado, habitado pelo 
Espírito do Senhor e habilitado a ver, compreender e 

desfrutar da beleza da revelação de Deus conforme 
as Escrituras, essa adoração não é a reprodução da 
personalização de um deus a sua própria vontade, 
mas sim tem a verdade como objeto e impulso.

Verdadeiros adoradores, Jesus nos diz, o Pai 
procura. Ele os conhece e encontra, em nosso 
tempo de adoração, seja privado ou público, ele 
sabe quem está meramente par�cipando de uma 
programação social, cantando louvores, mas com a 
cabeça no resultado do futebol, no próximo 
episódio da série, ou no feed das redes sociais, ele 
vê até mesmo a negligência de quem não está 
somente com a cabeça, mas com os olhos nisso e 
em outras coisas durante o culto e a adoração. Não 
é adoração, não é adorador, não é em espírito nem 
em verdade. Mas não deve e não precisa ser assim.

Adorar a Deus é responsabilidade e privilégio, 
pela morte e ressurreição de Cristo e pela aplicação 
dessa jus�ça em nós pelo convencimento do 
Espírito Santo, fomos inseridos na esfera de filhos e 
herdeiros na família de Deus, podemos e devemos 
adorar ao Senhor, focar no Senhor e responder 
posi�vamente a ele, em louvor, ações de graças, 
cantos, obediência, e tantas outras expressões de 
quem tem caminhado com o Senhor.

Então adore ao Senhor, adore-o em espírito e 
em verdade, fomos criados para adorarmos ao 
Senhor. Não perca tempo, adore ao nosso Deus.

Nathanael Baldez
nathanael@igrejafonte.org.br
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Círculo íntimo de Deus
O Grande Plano | Lucas 8.19-21 - Fernando Leite
03.04.2022

Introdução
Pv 15.30; Pv 27.10; Pv 18.24; Tg 2.23; Jo 15.14-15

2º Passo - A declaração de Jesus    
Lc 8.18; Mc 4.24; Lc 8.18

3º Passo - O evento com seus irmãos e mãe    
Lc 8.19-20; Mc 3.20-21; Sl 69.8; Lc 2.6-7

1º Passo
Rever a situação
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4º Passo - O fundamento do relacionamento com Deus    
Lc 8.21; Lc 6.47-49; Lc 11.27-28

Conclusão - E agora?
Sl 25.14; Jo 15.14
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Falecimento
Comunicamos o falecimento do senhor Pedro, 
esposo de Leonilda Jiménez no dia 30 de março. 
Aos familiares, a nossa oração para que Deus os 
conforte e fortaleça.
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