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Jesus nos chama da adoração
das riquezas vãs do mundo
de cada ídolo que nos impediria,
dizendo, “cristão, ame-me mais” (Jesus Calls Us, estrofe 3)

O mundo nos chama às suas várias formas de adoração todos os dias.
Anúncios nos chamam a gastar o nosso dinheiro (a adoração de Mamon). De
várias formas, somos chamados a dar o nosso tempo aos esportes, televisão e
outras diversões (a adoração do prazer). Podemos planejar as coisas de tal
forma que nos tornamos o centro das nossas vidas (a adoração do eu). O
chamado para adoração no culto do Dia do Senhor é designado para nos
afastar de todas as outras adorações, para que nos foquemos no Deus vivo e
verdadeiro.
Quando você vai adorar no domingo pela manhã, você pode estar
preocupado com alguma coisa no percurso de carro. Você pode se sentir
estressado após levar as crianças ao banheiro, alimentá-las rapidamente, deixálas na sala de escola bíblica, e subir (em tempo!) ao auditório. Você pode estar
cansado de uma semana movimentada. Pode estar mal-humorado por
inúmeras razões.
O chamado à adoração convida você a colocar todas essas coisas de lado, e
entrar solene e alegremente no alto privilégio da adoração. Deus mesmo,
através do seu ministro, chama você a dar-lhe a glória que é devida ao seu
nome. Ouça cuidadosamente as palavras do chamado à adoração:
“Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor” (Sl.
100:4).
“Adorai o SENHOR na beleza da santidade” (Sl. 29:2).
“Cantai ao SENHOR um cântico novo, porque fez maravilhas” (Sl. 98:1).
“Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos” (Sl. 95:6).
Então, regozije-se no fato que seu Criador e Redentor te chamou para que
você se una a outros no mais alto chamado para aqueles que foram criados à
sua imagem e salvos por sua graça.
“Exaltai ao SENHOR nosso Deus e adorai-o no seu monte santo, pois o
SENHOR nosso Deus é santo” (Sl. 99:9).
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Para Reflexão
1. Leia o texto da Escritura oferecido para o chamado à adoração para o
próximo culto. Como essa passagem chama você a adorar a Deus?
2. Você pode, em fé, crer que Deus está te chamando, através do seu
ministro, para adorá-lo? Como isso muda sua perspectiva sobre o que
você fará após o chamado à adoração?

Fonte: Helps for Worship ( http://opc.org/)2
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Veja os artigos anteriores da série:
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