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“Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus” (Salmo 46:1). 

Após seis dias em marcha acelerada, é difícil reduzir, mudar a marcha, e 
colocar nossa alma na velocidade apropriada para a adoração a  Deus. Mesmo 
com a melhor preparação para o dia do Sabbath, o mundo e suas preocupações 
estão grudados em nós quando nos ajuntamos no domingo. 

A adoração corporativa ao Deus eterno é a atividade mais importante da 
nossa semana, mas chegamos a ela cheios de coisas triviais da nossa vida e 
época passageira.  

Nosso pecado interior remanescente, juntamente com o poder de um diabo 
muito ativo – veja Marcos 4:15 – opera poderosamente, e achamos difícil 
voltar a nossa atenção para a inigualável grandeza e bondade do Deus eterno. 

Use os minutos antes da adoração para “aquietar-se” e preparar-se para dar a 
Deus o louvor que procede de um coração íntegro. Aqui estão algumas 
sugestões práticas: 

⋅ Discipline a si mesmo para ficar quieto antes da adoração. Há muito 
tempo para conversar com os outros após o culto terminar. 

⋅ Verifique a ordem da adoração listada em seu boletim. Olhe os hinos e 
passagens bíblicas que serão usados. Ore sobre isso, e peça a Deus para 
usar poderosamente aquelas palavras em sua vida e na vida dos outros à 
medida que vocês adoram. 

⋅ Mostre às suas crianças os hinos que vocês cantarão. Explique 
quietamente os ítens da adoração e o que significam. Ore com suas 
crianças pela bênção de Deus sobre o culto. 

⋅ Ore para que o Espírito Santo venha e mostre seu poder transformador 
durante o tempo de adoração. Ore particularmente por sua obra 
naquele que conduzirá a adoração e pregará a Palavra. 

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

1. Quais distrações antes da adoração tornam difícil estar bem preparado 
para dar glória a Deus na adoração corporativa? 

2. Como o tempo antes do culto pode ser usado para tornar o tempo da 
adoração mais proveitoso para todo o mundo? 

3. Como você pode estar impedindo outros de se “aquietarem” antes 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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