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“Mas faça-se tudo decentemente e com ordem” (Salmo 46:1). 

A palavra liturgia significa “ordem de adoração”. Ela vem de uma palavra grega 
que significa “ato público”, especialmente quando realizado num serviço 
religioso. Todas as igrejas têm uma liturgia. Algumas têm pensado mais sobre 
o que uma “ordem de adoração” deveria ser do que outras. Em todo caso, 
uma ordem de adoração guia-nos quanto a como devemos fazer o ato público 
de dar a Deus a glória que é devida ao seu nome.  

Aqueles na tradição Reformada e Presbiteriana vêem a ordem de adoração 
como um diálogo entre Deus e o homem. Isaías 6:1ss. fornece o padrão para 
esse entendimento. O profeta se humilha e implora o perdão dos seus 
pecados. Deus concede graciosamente o perdão. Então Deus fala com Isaías, 
dando-lhe sua comissão como um profeta. Isaías responde em fé e obediência. 
Esses são os elementos essenciais de toda adoração, seja pessoal, familiar ou 
corporativa. 

Em nossa “liturgia” (ordem de adoração), observe que o padrão de diálogo é a 
razão para os elementos específicos em sua ordem. Deus fala e nós 
respondemos em louvor e confissão. Pedimos que Deus nos abençoe neste 
serviço particular. Nós ministramos uns aos outros e confessamos os nossos 
pecados. Deus nos promete o perdão mediante a sua palavra. Respondemos 
com gratidão e entrega! (Damos graças pela bondade de Deus para conosco). 
Ouvimos a palavra de Deus lida e pedimos que a obra do Espírito nos prepare 
para quando ela for pregada. Na pregação, Cristo mesmo fala conosco por seu 
ministro que abre a Palavra de Deus fielmente. Respondemos em fé, 
obediência e louvor apropriado. Saímos com a promessa da bênção de Deus. 

Que privilégio ter Deus falando conosco por meio do seu ministro. E que 
privilégio para nós responder a ele como uma congregação (não apenas 
individualmente ou como uma família). Prepara-se para o seu santo diálogo 
com Deus durante o serviço de adoração. 

 

 
                                                
1 E-mail para contato: felipe@monergismo.com. Traduzido em abril/2008. 
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Para Reflexão 

1. Leia Isaías 6. Você vê o aspecto de diálogo no relacionamento de Isaías 
com Deus? 

2. Como saber que a adoração é um diálogo entre Deus e o homem ajuda 
você a apreciar a experiência inteira da adoração? 

 
 
 

Fonte: Helps for Worship ( http://opc.org/)2 

                                                
2 Veja os artigos anteriores da série:  
http://william-shishko.blogspot.com/2008/04/helps-for-worship.html  
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