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1. Visto que a Sagrada Escritura é a única regra infalível de fé e prática, os 
princípios da adoração pública devem ser derivados da Bíblia, e de nenhuma 
outra fonte. 

2. Um serviço de adoração pública não é meramente uma reunião entre si dos 
filhos de Deus, mas em primeiro lugar um encontro do Deus triúno com o 
seu povo escolhido. Deus está presente na adoração pública não somente em 
virtude da onipresença divina, porém muito mais intimamente, como o 
Salvador pactual fiel. O Senhor Jesus Cristo disse: “Onde estiverem dois ou 
três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles”. 

3. O fim da adoração pública é a glória de Deus. Seu povo deveria se engajar 
em todas as suas várias partes com o olho fixo em sua glória. A adoração 
pública tem como seu objetivo a edificação da igreja de Deus mediante o 
aperfeiçoamento dos santos e adição à sua membresia daqueles que estão 
sendo salvos – tudo para a glória de Deus. Através da adoração pública no 
Dia do Senhor, os cristãos deveriam aprender a servir a Deus todos os dias da 
semana em todas as suas atividades diárias, lembrando que, quer comamos, 
bebamos ou façamos qualquer outra coisa, que seja tudo para a glória de 
Deus. 

4. A adoração pública é corretamente dita ser divina, pois Deus é o seu 
princípio e fim. Ela é dele, por meio dele e para ele. 

5. A adoração pública é cristã quando os adoradores reconhecem que Cristo é 
o Mediador por quem somente podemos chegar a Deus, quando eles honram 
a Cristo como o Cabeça da igreja, que governa sobre a adoração pública, e 
quando sua adoração é uma expressão da fé em Cristo e do seu amor por ele. 

Para Reflexão 

1. Como a sua adoração é transformada ao saber que ela é “em primeiro lugar um 
encontro do Deus triúno com o seu povo escolhido”? 

2. Como você pode glorificar melhor a Deus na sua adoração hoje? 

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

                                                
1 E-mail para contato: felipe@monergismo.com. Traduzido em março/2008. 
2 Ver primeiro artigo da série:  
http://www.monergismo.com/textos/adoracao/o-que-adoracao_William-Shishko.pdf 

http://www.monergismo.com
http://opc.org/
mailto:felipe@monergismo.com
http://www.monergismo.com/textos/adoracao/o-que-adoracao_William-Shishko.pdf

