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Lição 1: A maior necessidade da Igreja3. A importância do louvor e adoração para a vida cristã

Líder de célula, 

Como você já deve estar sabendo, nos dias 10, 11 e 12 de Abril acontecerá na IBC2 a nossa Conferência de Adoração 
com o tema “Poder do Alto”, com louvor de Fernandinho, Trazendo a Arca, Central de Adoradores, ministrações dos 
pastores Luciano Subirá, Marcelo Jamal e ainda a participação mais que especial dos personagens reais do livro e filme 
“O céu é de verdade”. Vai ser maravilhoso e muito edificante. E para que você líder possa ajudar a sua célula a entender 
a importância do louvor e da adoração na vida do crente e motivar a todos para participarem da conferência, estamos 
trazendo hoje um estudo sobre este tema tão crucial.  

Ao planejar esta próxima reunião, lembre-se que ótimos líderes sempre delegam responsabilidades com seu grupo, 
pois isso dinamiza a reunião, motiva a participação de todos e torna o trabalho mais leve. Então, delegue cada etapa da 
reunião ao seu líder em treinamento e outros auxiliares. Por exemplo:

1. Indique alguém para a primeira etapa que chamamos de Encontro ou quebra-gelo. Peça a ele para fazer 
algo que prepare a célula para o tema do estudo. 

2. Oriente outro auxiliar sobre como dirigir um tempo de louvor e adoração a Deus, e deixe esta etapa por 
conta dele. Após o cântico, leve os membros do grupo a um período de oração e comunhão.

3. Ministre o ensino com entusiasmo, caprichando na preparação e controlando sua duração. 

4. Depois que fizerem as aplicações práticas do ensino para a vida dos membros da célula, verifique como 
estão as pessoas novas que o Senhor tem enviado à sua célula. Alguém está meio sumido? Orem por ele 
e combinem de fazerem contato. Sua célula recebeu um visitante? Anote seu nome e contato na ficha de 
visitantes. Não se esqueça de lançar as presenças no Celula.in, inclusive deste visitante.

E lembre-se que membro de célula traz novos membros para a célula, mas líderes de células produzem outros líderes 
de células para o Reino. Faça de seus líderes em treinamento o seu foco de discipulado. 

INTRODUÇÃO:

Fomos criados para a adoração de Deus. Esse é um dos propósitos da vida. Isso significa que só viveremos plenamente e 
com satisfação se praticarmos ao longo da vida a verdadeira adoração. O pecado interferiu no relacionamento do homem 
com Deus, pois o homem passou a se esconder e fugir de Deus. Infelizmente, a partir de então, o homem passou a 
direcionar o seu impulso adorador para outras direções. O culto a si mesmo, a outras pessoas e a outros deuses logo 
começaram a tomar o lugar da devoção ao único e verdadeiro Deus. O ser humano criou religiões, ritos e ensinamentos 
que lhe possibilitassem expressar sua vocação adoradora.

Mas quando alguém se converte e tem seu relacionamento com Deus restaurado, passa a ter uma nova comunhão 
com Deus e começa a entender e aprender como louvá-Lo e adorá-Lo corretamente. O objetivo deste estudo é 
responder a seguinte pergunta: o que é louvor e adoração? 

DESENVOLVIMENTO:

Texto-base: João 4.21-24

Jesus declarou: “Creia em mim, mulher: está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem 
em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem; nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação 
vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o 
Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus 
adoradores o adorem em espírito e em verdade”.

Quando falamos em louvor e adoração, a primeira ideia que vem em nossas mentes é de estarmos cantando um 
hino ou um cântico na igreja. É normal pensarmos assim, pois, cantar é a maneira mais comum utilizada por nós para 
expressarmos o nosso louvor e a nossa adoração a Deus.



22 Igreja Batista Central de Belo Horizonte

Mas o louvor e a adoração não se limitam apenas a estarmos cantando hinos ou cânticos ao Senhor nos 
cultos de celebração ou nas células. O louvor e a adoração são muito mais do que música. Na verdade, 
eles não estão sujeitos e nem dependem da música para existirem ou serem praticados. Podem até usar 
a música, mas, antes de tudo, o louvor e a adoração devem ser entendidos e praticados como um estilo 
de vida. Ou seja, de acordo com este conceito, cada ato da vida de um cristão deve ser um ato de louvor 
e de adoração a Deus. Tanto o louvor quanto a adoração devem estar presentes em tudo o que fazermos. 
Eles devem ser manifestados no falar, pensar, vestir, trabalhar, estudar, orar, cantar, etc. Porém, nos cultos 
da igreja atual, a forma mais popular de louvor e adoração é por meio de cânticos e hinos.

Pergunta: Em sua opinião, qual a diferença entre louvor e adoração?

1. Definições:

Para responder a pergunta acima, vamos tentar definir louvor e adoração:

•	 Louvor: De acordo com a Bíblia, o louvor está associado com a ideia de agradecimento, elogio, valorização, exaltação, 
por aquilo que Deus faz (fez, fará) em nossa vida ou na dos outros. (Sl. 145:4; Sl. 147:12-13; Is. 25:01; Lc. 19:37), ou 
seja, nós louvamos a Deus por Suas obras, bênçãos, curas, livramentos, perdão, graça, amor, misericórdia, cuidado, 
etc. O louvor está sempre associado a uma ação de Deus. Deus age (agiu, agirá) e seu povo o louva (agradece, 
exalta, elogia, etc.). Contudo, o motivo principal do louvor é a Salvação em Cristo. Em outras palavras, o motivo 
principal do nosso louvor é a obra salvadora de Deus através de Jesus Cristo. Nosso louvor é centralizado em Cristo. 
Nossas canções são centralizadas em Cristo, sobre Ele (o que ele fez) e para Ele (porque ele fez).

•	 Adoração: É difícil definir adoração em poucas palavras, porém, passeando pela Bíblia, vemos que a adoração 
está associada frequentemente com a ideia de culto (resposta), reverência, veneração, reconhecimento por aquilo 
que Deus é: Santo, Justo, Amoroso, Soberano, Misericordioso, Imutável, etc. (Veja Sl.96:9; Ap. 4:8-11; Ap. 7:11-12; 
Ap. 11:16-17). Ou seja, independente do que Deus faz, fez ou fará, nós o adoramos (cultuamos, reverenciamos, 
veneramos) por aquilo que Ele é, ou seja, sua pessoa (natureza, caráter e atributos). A palavra mais utilizada na Bíblia 
para adoração é prostra-se (no grego é proskuneo, que significa render-se, dobrando os joelhos ou prostrando-se. 
Em outras palavras, descrevia o gesto de curvar-se diante de uma pessoa e ir até o ponto de beijar os seus pés. Este 
gesto traduz o ato de reconhecer a insuficiência do adorador e a superioridade do objeto adorado, colocando-se à 
sua inteira disposição. Sua ideia básica é a de submissão. Na passagem de João 4:20-24, onde Jesus conversa com 
a mulher samaritana, a palavra “proskuneo” aparece 10 vezes em suas diversas formas. Outro exemplo da utilização 
desta palavra está em Mateus 4:9-10, onde Satanás tenta Jesus: “e lhe disse: Tudo isso te darei se, prostrado me 
adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás (proskunesis), 
e só a Ele darás culto”. Adorar a Deus é antes de tudo render-se (submeter-se) ao Senhor.

Segundo o Pastor Asaph Borba, adoração não é música, nem gritos ou manifestações “extravagantes”, nem mesmo o 
silêncio solene e respeitoso. Adorar é fazer a vontade do Pai. Seja isso cantar ou tocar, gritar ou calar-se, saciar a fome do 
pobre, acolher o necessitado ou socorrer o aflito, abraçar o que não tem condições de tomar banho, amar os meninos 
das favelas, abrir mão do nosso excesso de roupas para agasalhar o que sente frio. 

Segundo ele, O Pai procura adoradores que o adorem quando são fechados no trânsito, quando são injustiçados no 
trabalho, quando sofrem na justiça, quando sofrem a perda de um ente querido. Isso é fazer a vontade do Pai, em 
verdade, porque a Palavra é a verdade e a vontade de Deus (Hb 13:15-16).

Asaph também diz: “Os adoradores somos nós, mas a adoração é como vivemos! Se vivermos uma vida de adoração 
verdadeira, teremos mais motivos para cantar, tocar e até compor canções, porque a adoração será sincera e verdadeira”. 

Pergunta: Por que é tão difícil vivermos uma vida de contínuo louvor a Deus? Quais são os maiores obstáculos a uma 
vida de adoração?

2. Os principais obstáculos ao louvor e a adoração.

Naturalmente porque adoração é algo que alegra tanto o coração de Deus, e incomoda muito o inimigo das nossas 
almas, devemos ficar atentos, porque enfrentaremos obstáculos para que a verdadeira adoração aconteça. Contudo, é 
importante estarmos conscientes que nem todo obstáculo ao fluir da adoração é culpa do diabo. Em grande parte, a 
nossa natureza caída é a que mais apresenta resistência ao oferecer da adoração que Deus deseja de nós. Vejamos os 
principais obstáculos.

a. Limitar-se a um local especial de adoração: É errado achar que a adoração só deve ser exercida e praticada 
na igreja, e assim, nos esquecendo que também devemos louvar e adorar a Deus em casa, no trabalho, 
na escola, etc. Nós precisamos nos conscientizar de que adoração não é parte da nossa vida; ela é a nossa 
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vida. A Bíblia diz: “Buscai o Senhor [...] buscai perpetuamente a sua presença” (Sl.105:4). Adorar a Deus 
deve ser a primeira atividade, assim que abrimos os olhos pela manhã, e a última atividade, ao fechá-los 
à noite. Adorar deve ser uma atividade constante na nossa vida. Adorar a Deus deve ser um estilo de vida.

Perguntas:

1. Sua adoração a Deus tem extrapolado os limites dos cultos que acontecem na igreja e tem invadido sua casa, local 
de trabalho e escola?

2. Você tem consciência de que, sendo templo do Espírito Santo, Ele habita em você e que todas as suas atitudes 
podem ou não expressar adoração a Deus?

b. Falta de conhecimento de Deus: É impossível adorar a Deus sem conhecê-lo. A Bíblia diz: “O meu povo está 
sendo destruído porque lhe falta o conhecimento” (Os.4:6). A adoração está intimamente ligada ao conhecimento que 
temos de Deus. Quanto mais conhecermos a Deus, mais profunda e consistente nossa adoração se torna. Por outro 
lado, quando falta conhecimento de Deus (relacionamento correto com Deus), nossa adoração será distorcida e doente. 
E consequentemente não agradará o coração de Deus.

Pergunta: O conhecimento de Deus se dá, por exemplo, através da leitura da Bíblia, da oração e de momentos de 
louvor e adoração. Quanto tempo do seu dia você tem dedicado a isso?

c. Amargura: Como podemos adorar a Deus “de todo coração”, se existe alguma mágoa corroendo nosso relacionamento 
com alguém? A Bíblia diz: “Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma 
coisa contra ti, Deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e, depois, vem e 
apresenta a tua oferta” (Mt.5:23-24). Deus só aceita a nossa adoração quando dispomos de um bom relacionamento 
com os nossos próximos.

d.Pecado não confessado: A Bíblia diz: “Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus; e 
os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça” (Is.59:2). Só podemos oferecer a verdadeira 
adoração a Deus após confessarmos os nossos pecados.

e. Amor às coisas do mundo: Enquanto estivermos dando prioridade aos valores do mundo, nós nunca conseguiremos 
nos aprofundar em uma vida de adoração. As vaidades humanas, os prazeres e desejos malignos, pessoas e lugares 
inconvenientes, ações e pensamentos que tiram o primeiro lugar de Deus em nossas vidas, tudo isso são obstáculos 
que nos impedem de adorar ao Senhor. A Bíblia diz: “porque onde está o teu tesouro aí estará também o teu coração” 
(Mt.6:21), se o nosso tesouro não for Deus, nosso coração estará em outro lugar.

f. Orgulho e soberba: Orgulho e soberba não significam apenas pensar demais em nós mesmos, mas 
principalmente quando vivermos uma vida independente de Deus. Quando vivemos assim, isso se torna 
um grande obstáculo para que Deus aceite a nossa adoração. A Bíblia diz: “revestir-vos de humildade, 
porque Deus resiste aos soberbos mas dá graça aos humildes” (1Pe.5:5, Tg.4:6). Orgulho é independência. 
Humildade é dependência. Quando vivemos com humildade, reconhecendo constantemente a nossa 
dependência de Deus, a nossa adoração subirá como um aroma suave ao Senhor.

g. Rotina: Se a nossa adoração se torna algo mecânico e repetitivo, ela está condenada a se tornar um fardo para Deus. 
Deus se cansa da adoração de seu povo quando esta se torna uma mera rotina. Para que a adoração toque o coração 
de Deus, nós precisamos estar dispostos a mudar os nossos hábitos estéreis, e revitalizar a nossa maneira de adorar. A 
Bíblia diz que nós devemos “andar em novidade de vida” (Rm.6:4). Isso serve também para a nossa adoração.
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CONCLUSÃO:

Apesar das informações acima nos ajudarem a ter uma visão mais ampla sobre a adoração, na prática, podemos definir a 
adoração como sendo: “Tudo aquilo que fazemos que agrada a Deus”. Na verdade, de acordo com o Pastor Rick Warren, 
adorar (agradar) a Deus, foi o primeiro propósito para o qual Deus nos criou. Ele escreveu: “O primeiro propósito da 
nossa vida é adorar (agradar) a Deus. Deus não precisava criar eu e você, mas escolheu fazer-nos para a satisfação 
dEle. Nós existimos (fomos criados e planejados), primeiramente, para dar prazer a Deus, ou seja, trazer alegria ao 
Seu coração”. 

Sendo assim, podemos dizer que a adoração é melhor representada pela maneira como vivemos diante de Deus com 
nossas atitudes, comportamentos, testemunho, obediência, confiança, etc. (Jr.9:24; Hb.11:6; Sl.147:11; 1Sm.15:22; 
Sl.69:30,31), de forma que este viver traga alegria a Deus. 

Em resumo, adorar a Deus é viver um estilo de vida que procura em tudo agradá-lo

Jesus ensinou à samaritana e nos ensina hoje que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Por isso, é urgente 
começarmos a praticar suas palavras registradas em João 4.21-24 o quanto antes. Será um importante passo rumo ao 
que Deus quer de você como adorador.

DESAFIOS:

1. Participe da conferencia de louvor e adoração na IBC2. Vá para aprender mais e para dedicar-se à adoração como um 
dos propósitos de sua vida;

2. Separe 30 minutos do seu para dia para ter um momento a sós com Deus. Nesse tempo, ore, adore a Deus através 
uma música e leia uma porção das Escrituras;

3. Tenha em mente que a adoração é um estilo de vida. Então, viva adorando!. 


