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“Indubitavelmente, o primeiro fundamento da justiça é a adoração a Deus” 
(João Calvino) 

Adoração é atribuir honra a alguém que é digno. O dever supremo daqueles 
feitos à imagem de Deus é “atribuir dignidade” àquele em quem vivemos, nos 
movemos e temos a nossa existência (Atos 17:28). 

A adoração cristã tem sido corretamente definida como “a atividade da nova 
vida de um crente na qual, reconhecendo a plenitude da Divindade como 
revelada na pessoa de Jesus Cristo e seus poderosos atos redentores, busca 
pelo poder do Espírito Santo prestar ao Deus vivo a glória, honra e submissão 
que lhe é devida” (Robert Rayburn). “Digno é o Cordeiro, que foi morto, de 
receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de 
graças” (Apocalipse 5:12). Nossa adoração deve refletir a adoração do céu, na 
qual todos os que estão ao redor do trono de Deus dão-lhe glória. “O Pai 
procura a tais que assim o adorem” (João 4:23). 

A sua adoração pessoal, em sua família, e especialmente quando reunido como 
uma igreja deveria ser a experiência mais maravilhosa da sua vida. Deveria ser 
um antegozo de uma eternidade de adoração àquele que nos salvou e nos 
abençoou com imensuráveis bondades.  

Para Reflexão 

1. Por que Deus é digno dos seus melhores esforços ao dar-lhe adoração? 

2. Que coisas impedem você de dar a Deus a honra que lhe é devida em sua 
adoração? 

3. Quais são as melhores formas de remover esses empecilhos, de forma que sua 
adoração seja mais agradável a Deus e mais gratificante para você? 

 
 

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

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