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A ADORAÇÃO QUE DEUS BUSCA  

Mensagem 10 de 16 

Data: 14/11/2010 

Introdução 

"Ah, se um de vocês fechasse 
as portas do templo! Assim ao 
menos não acenderiam o fogo 
do meu altar inutilmente. Não 
tenho prazer em vocês", diz o 
SENHOR dos Exércitos, "e não    
aceitarei as suas ofertas.    

 Ml 1.10 

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.    

 Jo 4.23 

De volta às origens 

Destruam completamente 
todos os lugares nos quais as 

nações que vocês estão 
desalojando adoram os seus 

deuses, tanto nos altos 
montes como nas colinas e à 

sombra de toda árvore 
frondosa.  Dt 12.2 
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“Vocês, porém, não 
adorarão o SENHOR, 

o seu Deus, como 
eles adoram os seus 

deuses. 
 Dt 12.4 

E agora trago os primeiros 
frutos do solo que tu, ó 

SENHOR, me deste’. 
Ponham a cesta perante o 

SENHOR, o seu Deus, e 
curvem-se perante ele.  

 Dt 26.10 

“Mas se vocês se 
esquecerem do SENHOR, o 

seu Deus, e seguirem outros 
deuses, prestando-lhes culto 
e curvando-se diante deles, 

asseguro-lhes hoje que vocês 
serão destruídos.    

 Dt 8.19 

se te esqueceres do 
SENHOR, teu deus, e 
andares após outros 

deuses, e os servires, e os 
adorares, protesto, hoje, 

contra vós outros que  
perecereis.      Dt 8.19(RA) 

Adoração verdadeira 
contempla Deus tal como 

é, dando ao adorador 
consciência, temor e 

esperança por pertencer 
a um Deus tão grandioso.  

Princípios da adoração 
que agrada a Deus, e 

que conduz o 
adorador ao desfrute 
da melhor comunhão 

com o Senhor. 
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1º Princípio:  
Reconhece a Autoridade de Deus 

“Estes são os decretos e 
ordenanças que vocês devem 

ter o cuidado de cumprir 
enquanto viverem na terra 
que o SENHOR, o Deus dos 
seus antepassados, deu a 

vocês como herança. 
 Dt 12.1 

Destruam completamente 
todos os lugares nos quais as 

nações que vocês estão 
desalojando adoram os seus 

deuses, tanto nos altos 
montes como nas colinas e à 

sombra de toda árvore 
frondosa.  

 Dt 12.2 

Derrubem os seus altares, 
esmigalhem as suas colunas 
sagradas e queimem os seus 

postes sagrados; despedacem 
os ídolos dos seus deuses e 
eliminem os nomes deles 

daqueles lugares. 
 Dt 12.3 

7 “ ‘Não terás outros deuses 
além de mim. 8 “‘Não farás 

para ti nenhum ídolo, 
nenhuma imagem de 

qualquer coisa no céu, na 
terra ou nas águas debaixo 

da terra.    
 Dt 5 

Não te prostrarás diante deles 
nem lhes prestarás culto, 

porque eu, o SENHOR, o teu 
Deus, sou Deus zeloso, que 

castigo os filhos pelo pecado de 
seus pais até a terceira e quarta 

geração daqueles que me 
desprezam,   Dt 5.9 
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34 Eles não destruíram os 
povos, como o SENHOR 

tinha ordenado, 35 em vez 
disso, misturaram-se com 
as nações e imitaram as 

suas práticas.  
 Sl 106 

36 Prestaram culto aos 
seus ídolos, que se 

tornaram uma armadilha 
para eles. 37 Sacrificaram 
seus filhos e suas filhas 

aos demônios.  
 Sl 106 

Derramaram sangue 
inocente, o sangue de 

seus filhos e filhas 
sacrificados aos ídolos de 

Canaã; e a terra foi 
profanada pelo sangue 

deles.   Sl 106.38 

39 Tornaram-se impuros 
pelos seus atos; 

prostituíram-se por suas 
ações. 40 Por isso acendeu-se 

a ira do SENHOR contra o 
seu povo e ele sentiu 

aversão por sua herança.  
 Sl 106 

 “Ouça, ó Israel: 
O SENHOR, o 

nosso Deus, é o 
único SENHOR. 

 Dt 6.4 

“Estes são os decretos e 
ordenanças que vocês 

devem ter o cuidado de 
cumprir enquanto viverem 
na terra que o SENHOR, o 

Deus dos seus antepassados, 
deu a vocês como herança.  

 Dt 12.1 
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Ofereçam-nos somente 
no local que o SENHOR 
escolher numa das suas 
tribos, e ali ponham em 
prática tudo o que eu 

lhes ordenar. 
 Dt 12.14 

Ame o SENHOR, o 
seu Deus, de todo o 
seu coração, de toda 

a sua alma e de 
todas as suas forças.   

 Dt 6.5 

Adoração é a 
expressão 

consciente de 
submissão à 

autoridade de Deus  

2º Princípio: 
Responde diante de Deus por causa de 

suas ações bondosas 

“Estes são os decretos e 
ordenanças que vocês devem 

ter o cuidado de cumprir 
enquanto viverem na terra 
que o SENHOR, o Deus dos 
seus antepassados, deu a 

vocês como herança. 
Dt 12.1 

Ali, na presença do SENHOR, 
o seu Deus, vocês e suas 

famílias comerão e se 
alegrarão com tudo o que 

tiverem feito, pois o 
SENHOR, o seu Deus, os terá 

abençoado. 
Dt 12.7 
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Mas vocês atravessarão o 
Jordão e se estabelecerão na 

terra que o SENHOR, o seu 
Deus, lhes dá como herança, e 
ele lhes concederá descanso 
de todos os inimigos que os 

cercam, para que vocês vivam 
em segurança. Dt 12.10 

Adoração responde 
ao amor e cuidado 

de Deus com 
expressões de 
apreciação e 

reconhecimento. 

3º Princípio:  
 Celebrar Diante de Deus  

Ali, na presença do 
SENHOR, o seu Deus, vocês 
e suas famílias comerão e 
se alegrarão com tudo o 
que tiverem feito, pois o 
SENHOR, o seu Deus, os 

terá abençoado. 
Dt 12.7 

Com prata comprem o que 
quiserem: bois, ovelhas, vinho ou 

outra bebida fermentada, ou 
qualquer outra coisa que 

desejarem. Então juntamente 
com suas famílias comam e 

alegrem-se ali, na presença do 
SENHOR, o seu Deus.  

 Dt 14.26 

E regozijem-se ali perante o 
SENHOR, o seu Deus, vocês, 

os seus filhos e filhas, os seus 
servos e servas, e os levitas 
que vivem nas cidades de 

vocês por não terem recebido 
terras nem propriedades. 

 Dt 12.12 
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Quando os soldados voltavam 
para casa, depois que Davi 

matou o filisteu, as mulheres 
saíram de todas as cidades de 
Israel ao encontro do rei Saul 
com cânticos e danças, com 

tamborins, com músicas alegres 
e instrumentos de três cordas.  

 1Sm 18.6 

E todo o povo o 
acompanhou, tocando 
flautas e celebrando, 

de tal forma que o 
chão tremia com o 

barulho.   1Re 1.40 

Então todo o povo saiu para 
comer, beber, repartir com 

os que nada tinham 
preparado e para celebrar 
com grande alegria, pois 
agora compreendiam as 
palavras que lhes foram 

explicadas.    Ne 8.12 

Por ocasião da dedicação dos 
muros de Jerusalém, os levitas 
foram procurados e trazidos de 
onde moravam para Jerusalém 
para celebrarem a dedicação 
alegremente, com cânticos e 
ações de graças, ao som de 
címbalos, harpas e liras.    

 Ne 12.27 

E naquele dia, contentes como 
estavam, ofereceram grandes 

sacrifícios, pois Deus os enchera 
de grande alegria. As mulheres e 

as crianças também se 
alegraram, e os sons da alegria 

de Jerusalém podiam ser 
ouvidos de longe.  

 Ne 12.43 

O povo alegrou-se diante da 
atitude de seus líderes, pois 

fizeram essas ofertas 
voluntariamente e de 

coração íntegro ao SENHOR. 
E o rei Davi também encheu-

se de alegria.    

 1Cr 29.9 
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Fizeste crescer a nação e 
aumentaste a sua alegria; eles 
se alegram diante de ti como 

os que se regozijam na 
colheita, como os que 

exultam quando dividem os 
bens tomados na batalha.   

    Is 9.3 

Uma vez que vocês 
não serviram com 
júbilo e alegria ao 

SENHOR, o seu Deus, 
na época da 

prosperidade,        Dt 28.47 

então, em meio à fome e à 
sede, em nudez e pobreza 

extrema, vocês servirão aos 
inimigos que o SENHOR 

enviará contra vocês. Ele porá 
um jugo de ferro sobre o seu 

pescoço, até que os tenha 
destruído.       Dt 28.48 

Então todo o povo saiu para 
comer, beber, repartir com os 
que nada tinham preparado e 

para celebrar com grande 
alegria, pois agora 

compreendiam as palavras 
que lhes foram explicadas.  

    Ne 8.12 

Que os céus se 
alegrem e a terra 
exulte, e diga-se 

entre as nações: ‘O 
SENHOR reina!’  

 1Cr 16.31 

Depois, sob a liderança de 
Josafá, todos os homens de 

Judá e de Jerusalém voltaram 
alegres para Jerusalém, pois o 

SENHOR os enchera de 
alegria, dando-lhes vitória 
sobre os seus inimigos.   

 2Cr 20 
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Este é o dia em que 
o SENHOR agiu; 
alegremo-nos e 
exultemos neste 

dia.    
 Sl 118.24 

Vocês e os levitas e os 
estrangeiros que estiverem 

no meio de vocês se 
alegrarão com todas as 

coisas boas que o SENHOR, 
o seu Deus, dá a vocês e às 

suas famílias.    

 Dt 26.11 

Um filho de Deus em 
plena comunhão com 
Ele, tem motivos para 
festejar, celebrar pelo 
que Deus tem dado. 4º Princípio:  

 Dedicação Sacrificial a Deus  

Então, para o lugar que o 
SENHOR, o seu Deus, escolher 
como habitação do seu Nome, 

vocês levarão tudo o que eu lhes 
ordenar: holocaustos e 

sacrifícios, dízimos e dádivas 
especiais e tudo o que tiverem 

prometido em voto ao SENHOR.  
 Dt 12.11 

O povo que desfruta do 
amor fiel e cuidadoso de 

Deus, deve responder 
com sacrifícios pessoais 
em resposta de gratidão 

e confiança em Deus. 
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Conclusão 


