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Série ADORAÇÃO                               

           

estudo 01

 

Subtema: VISÃO GERAL

      

Texto bíblico:

 

Isaías 45.18-25

 

Introdução:

 

Vamos citar alguns textos bíblicos sobre adoração? 

 

Nosso texto:

 

Deus anseia pela salvação de toda a terra e Seu obje�vo 
maior é ser adorado. Este texto do VT encontra eco no NT (Rm 14.11 e 
Fp 2.9-11), e em Jesus temos a total revelação desse querer de Deus. 
Tanto que, adorar a Jesus, é adorar a Deus. 

 

Termos diversos :

 

“adoração” é um tema rico e diversos termos estão 
relacionados a ele: ajoelhar, pedir, suplicar, oração, ajoelhar -se diante 
de, invocar, servir, culto, etc. –

 

veremos os textos bíblicos fundamentais 
mais adiante.

 
A Confissão de Fé de Westminster ensina no capítulo XXI.i e ii: “A luz da 

natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que 
é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, 
invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a f orça; 

mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é ins�tuído por ele mesmo 
e tão limitado pela sua vontade revelada, que não deve ser adora segundo as 
imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás nem sob 
qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas 

Santas Escrituras / O culto religioso deve ser prestado a Deus o Pai, o Filho e o 
Espírito Santo –

 

e só a ele; não deve ser prestado nem aos anjos, nem aos 
santos, nem a qualquer outra criatura (...)” .

 

Significados: Desde os tempos an�gos que “ajoelhar-se”

 

era uma 
prá�ca de servilidade (servos, escravos), submissão e homenagem, mas 
ganhou sen�do em cerimônias religiosas... Assim, vamos encontrar 
a�tudes de adoração a par�r desse gesto em 1 Cr 29.20, Sl 95.6, etc., e 
nosso texto básico (Is 45.23) ensina que a prá�ca será con�nuada na 
era messiânica.

 

Igualmente, a “oração”

 

se caracteriza por se dirigir ao Deus único, que 
é o Deus de Israel, e ao mesmo tempo, o Senhor de todas as nações e 
da terra inteira, tendo se revelado assim ao Seu povo: 1 Rs 8.22s (oração 
de Salomão), 2 Rs 19.14-19 (oração de Ezequias), etc.

 

E o “culto”,

 

desde sempre, é a adoração que devemos a Deus; é 
homenagem

 

que prestamos ao Criador. Esse “culto”

 

pode ser tributado 
a Deus publicamente, ou em família (culto domés�co) ou a sós com 
Deus (culto individual).

 



Série ADORAÇÃO                                             estudo 02 
 

Subtema: DEUS ÚNICO            Texto bíblico: Isaías 45.18-25 

Introdução: Quando se pensa em “adoração”, será que estamos 
inteirados de que adoramos ao “Deus único”? Tem a Escritura ensino 
sobre o assunto?  

Nosso texto: Neste texto de Is 45.18-25 encontramos as seguintes 
expressões: “Eu sou o SENHOR, e não há outro”, v.18; “Deus justo e 
Salvador não há além de mim”, v.21; “Eu sou Deus, e não há outro”, v.22. 
Estas declarações monoteístas não são de caráter isolado nas Sagradas 
Escrituras, e é o que veremos neste estudo. 
 

O culto politeísta existe. Politeístas são as pessoas que acreditam em 
vários deuses. E muito próximo do politeísmo existem as crenças ani-
mistas (animismo é a crença em entidades não humanas como deuses ou 
que possuem essência espiritual) e o panteísmo (este sustenta que o 
universo, em si, é Deus! – nega a existência de um ser transcendente). 
 

Idolatria. Idolatria é o culto que se presta a ídolos, mas sendo um termo 
genérico, pode referir-se tanto à adoração de ídolos (no sentido religioso) 
quanto à prática de crenças diversas. Em nosso contexto, a idolatria mais 
evidente é a prática religiosa capitaneada pela ICAR... Em sentido figurado 
idolatria pode significar amor excessivo ou admiração. 
 

Os primeiros monoteístas. As principais religiões monoteístas são o 
judaísmo e o cristianismo. Mas se há de convir que muitas religiões 
monoteístas não adoram ao mesmo Deus (ou “deus”) – exemplo disto é 
um antigo registro de monoteísmo, o culto do faraó Amenhotep IV ao deus 
Aton: “Aton vivo, não há outro exceto ele”, dizia o Faraó. 
 

Adoramos o DEUS ÚNICO. O ensino veterotestamentário é vibrante 
quando o assunto é adoração, a começar pelos textos de Ex 12; Ex 20.1-6; 
Levítico; Dt 6.1ss; etc., sem esquecer dos patriarcas, seguindo toda a 
história do povo hebreu com seu exemplo monoteísta. Em Dt 6.4 temos: 
“Ouve, Israel, o SENHOR, nosso Deus, é o único SENHOR”. 
 

A Confissão de Fé de Westminster ensina no capítulo XXI.ii: “O culto 

religioso deve ser prestado a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo – e só a ele; 
não deve ser prestado nem aos anjos, nem aos santos, nem a qualquer outra 
criatura; nem, depois da queda, deve ser prestado a Deus pela mediação de 

qualquer outro senão Cristo”. Alguns textos: Jo 4.24; 5.23; Jd 1.25; Rm 
16.27; Is 45.22; etc. 
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estudo 03

 
 

Subtema: O CULTO

              

Texto bíblico:

 

1 Crônicas 16.1-36

 

Introdução:

 

Havendo o perfeito entendimento de que a verdadeira 
adoração

 

se presta ao DEUS ÚNICO (estudo anterior), é necessário 
entender, também, como se dá essa adoração.

 

Cremos que o modo 
principal de adorar a Deus é através do culto religioso.

 

“Culto é a adoração que nós devemos a Deus, como criaturas Suas; é a 
homenagem de nossos corações agradecidos Àquele que nos criou e nos 
salvou. Este culto nós o tributamos na igreja, com nossos irmãos –

 

é o 
Culto Público; no lar, em família –

 

é o Culto Domés�co; a sós com Deus 
–

 

é o Culto Individual”

 

–

 

Rev. Ludgero Braga, Manual dos Catecúmenos, 
1980.

 
O culto domés�co.

 

Destacamos o culto domés�co

 

que, em sua 
essência, é um dos meios de ensinar nossos filhos no Caminho do 
Senhor: Pv 22.6; 2 Tm 1.5; 2 Tm 3.14,15; Dt 6.6,7. Acredito ser este o 
�po de culto que mais se tem d ificuldades para realizar; mas todos os 
esforços devem ser envidados para sua realização, principalmente em 
famílias que tem filhos menores. O culto domés�co deve ser obje�vo, 
sem faltar leitura da Palavra e oração, podendo incluir outros elementos 
quando possível (cân�cos, hinos, testemunho, etc.).

 

O culto individual. É o “ a sós com Deus” . É o culto a Deus em que 
podemos ser mais flexíveis quanto ao local e tempo, mas todo o cuidado 
é pouco para que se não interrompa sua regularidade. Lembre-se de Mt 
6.6. Além da indispensável leitura bíblica e oração, pode -se incluir

 

leitura de bons livros, etc.

 

O culto público. Para

 

este tópico necessitamos de mais tempo e espaço; 
por isso teremos o próximo capítulo somente para ele.

 

A Confissão de Fé

 

de Westminster ensina no capítulo XXI.ii: “O culto 

religioso deve ser prestado a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo –

 

e só a ele; 
não deve ser prestado nem aos anjos, nem aos santos, nem a qualquer outra 

criatura; nem, depois da queda, deve ser prestado a Deus pela m ediação de 

qualquer outro senão Cristo ”.

 

Alguns textos: Jo 4.24; 5.23; Jd 1.25; Rm 
16.27; Is 45.22; etc.
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Subtema: O CULTO PÚBLICO. Textos bíblicos: Atos 2.46,47; Atos 20.7; 
1 Coríntios 14.26,40; Hebreus 10.25; Salmos 122.1; Salmos 84.1-3. 

Definição 1: “Culto é a adoração que nós devemos a Deus, como 
criaturas Suas; é a homenagem de nossos corações agradecidos Àquele 
que nos criou e nos salvou. Este culto nós o tributamos na igreja, com 
nossos irmãos – é o Culto Público; no lar, em família – é o Culto 
Doméstico; a sós com Deus – é o Culto Individual” – Rev. Ludgero Braga, 
Manual dos Catecúmenos, 1980. 

Definição 2: “O culto público é o ajuntamento solene do povo de Deus, 
convocado para reunir-se em dia, hora e local estabelecidos, com o 
objetivo de prestar serviço espiritual a Deus sob a liderança de pessoas 
especialmente designadas para tal” – Carta Pastoral e Teológica sobre 
liturgia na IPB, p.11. 

Local. “Agora, sob o Evangelho, nem a oração, nem qualquer outro ato 
de culto religioso é restrito a um certo lugar, nem se torna mais aceito 
por causa do lugar em que se ofereça ou para o qual se dirija, mas, Deus 
deve ser adorado em todo o lugar, em espírito e verdade (...)” – CFW, 
XX.vi. Cristo é o verdadeiro Templo: Ele é maior que o sacerdote, e 
maior que o tabernáculo... Mas é evidente pelos textos bíblicos, que se 
tenha lugar de adoração pública. Inclusive, lista-se na competência da 
Junta Diaconal: “i. Verificar se estão em ordem as coisas referentes ao 
culto como também os objetos da Santa Ceia e do batismo e 
recolhimento das ofertas; j. Observar a ordem conveniente nos pátios e 
arredores do templo desde a rua até as dependências internas” – 
Regimento Interno Para Junta Diaconal, Art. 2º. 

Elementos. “O culto público consta ordinariamente de leitura da 
Palavra de Deus, pregação, cânticos sagrados, orações e ofertas (...)”, 
PL-IPB, Art. 8º. A adoração é devida a Deus e a Reforma foi, 
basicamente, uma reforma da adoração. Elementos estranhos não são 
benvindos ao culto (Ex 32, o bezerro de ouro) e a reverência (“decência 
e ordem”, 1 Co 14.40) conduz para que “tudo seja feito para edificação”, 
1 Co 14.26.  

Observações: Abandonar o culto público é sinal de fraqueza (=Hb 
10.25). “O homem é, por natureza, um ser social, e o culto em sociedade 
concorre para animá-lo e fortalece-lo”. O culto público é, também, um 
meio evangelístico. 
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Subtema: LITURGIA     Textos bíblicos: Cl 2.16,17; Ef 5.18-21 

 “O culto público consta ordinariamente de leitura da Palavra de Deus, 
pregação, cânticos sagrados, orações e ofertas. A ministração dos 
sacramentos, quando realizados no culto público, faz parte dele”, PL-
IPB, Art. 8º. Esses e outros elementos do culto não são todos 
obrigatórios, mas existe um princípio “regulador” do culto público a que 
chamamos de “liturgia”. Liturgia, porém, não é um termo bíblico: 
literalmente, é um trabalho (ou ofício) que vem do povo, ou seja, 
“serviço público” – é um conjunto de ritos. Mas o termo tomou caráter 
religioso, vindo a significar “reunião dos elementos ou práticas que 
fazem parte de um culto religioso”. A seguir, apresentamos um modelo 
(quase completo) de liturgia reformada, mas se requer atenção com a 
indicação de hinos e textos bíblicos: 

1. CONVITE À ADORAÇÃO 

2. HINO DE LOUVOR 

3. ORAÇÃO DE INVOCAÇÃO 

4. HINO DE ADORAÇÃO 

5. LEITURA BÍBLICA 

6. CONFISSÃO DE PECADOS 

7. HINO DE GRATIDÃO 

Outros elementos poderão ser incluídos, como: ORAÇÃO DE GRATIDÃO 
/ ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO / LEITURA DOS DEZ MANDAMENTOS / 
LEITURA DA CONFISSÃO DE FÉ / BÊNÇÃO ARAÔNICA... 

Existe um princípio para a “ordem” litúrgica, mas não obrigatoriedade; 
e a bênção apostólica é prerrogativa apenas dos pastores, conforme 
Art. 31 da CI.IPB. Também são funções privativas do ministro, conforme 
o mesmo artigo, “administrar os sacramentos” bem como “orientar e 
supervisionar a liturgia da Igreja”. 

Anotações: 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

8. ORAÇÃO PASTORAL 

9. CONSAGRAÇÃO DÍZIMOS/OFERTAS 

10. PREGAÇÃO DA PALAVRA 

11. RESPOSTA COM UM HINO 

12. SACRAMENTO (OS) 

13. ORAÇÃO FINAL 

14. BÊNÇÃO APOSTÓLICA 
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Subtema: “VERDADEIROS ADORADORES”.     Textos bíblicos: João 4.23 
 

Neste último estudo da série ADORAÇÃO vamos compartilhar sobre os 
adoradores... E o primeiro texto que vem à nossa mente é este de Jo 
4.23: “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”. Estudamos os vários elementos e 
características do culto e da adoração, todos eles envolvendo aspectos 
externos; agora pensemos no adorador, na pessoa que adora... 

Adoração integral. O primeiro aspecto que podemos considerar é a 
adoração integral, em que o adorador se entrega por inteiro. O texto de 
Mc 12.30 ensina sobre amar a Deus e isso subentende adorar a Deus! 
Ele nos pede por inteiro; Ele nos pede adoração integral; Ele requer 
devoção total. 

Adoração autêntica. Autenticidade do adorador é fundamental e Deus 
a requer, sim. “Adorarão o Pai em espírito e em verdade” tem 
significação bem especial para o adorador e não se refere ao Espírito 
Santo, mas ao espírito do adorador. Ou seja, o culto racional é previsto 
aqui, quando, então, nos envolvemos como adoradores orando, 
cantando, agradando e obedecendo a Deus, etc. Ao mesmo tempo, 
dentro do princípio reformado, o adorador deve participar e desejar ser 
edificado. Ou seja, “a adoração inteligível deve ser intencional e 
ordenada”. O que importa é a atitude da mente e coração. 

Adoração prática. Adoração prática não é adoração enlatada. A Bíblia 
nos orienta assim: “Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, 
que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a 
Deus, que é o vosso culto racional”, Rm 12.1. Isto significa vida prática e 
relacionamento com Deus além de um momento específico de 
adoração pública. Ou seja, o adorador reformado é alguém interessado 
na frequência regular aos cultos de adoração e consequente prática de 
vida além daquele momento tal, pois leva para sua vida diária o 
aprendizado do culto público. “Reunir-se com o povo de Deus em 
adoração ao Pai é tão necessário para a vida cristã, quanto à oração”, 
Martinho Lutero. 
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