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Seminário Valores do Reino 

 
7. Adorando o Rei 

 
O Presidente Norte-Americano Abraham Lincoln afirmou que a democracia é o 
“governo do povo, pelo povo e para o povo”, mas o Reino de Deus é “do Rei, pelo Rei e 
para o Rei”: 
 
 Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas.A ele seja a glória para sempre! 
 Amém.- Romanos 11:36  
 
Tudo foi criado para Sua glória e louvor: 
 
 “Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, 
 porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas”. 
 - Apocalipse 4:11  
 
A adoração é simplesmente a entrega total de todo nosso ser ao Senhor Jesus em 
reconhecimento de Sua grandeza, glória e soberania. 
 
 Voltando à carta de Paulo aos Romanos, que no original não foi dividido em 
 capítulos nem versículos, nós vemos a resposta racional (lógica) ao pensamento 
 de Romanos 11:36: 
 
 Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas.A ele seja a glória para sempre! 
 Amém. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se 
 ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus; este é o culto racional
 de vocês. - Romanos 11:36 a 12:1  
 
No trecho do livro de Apocalipse, nós vemos a adoração que acontece diante do trono 
de Deus no céu: 
 
 Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está 
 assentado no trono e que vive para todo o sempre, os vinte e quatro anciãos se 
 prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive 
 para todo o sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono, e dizem: “Tu, 
 Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque 
 criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas”. 
 - Apocalipse 4:9 a 11 
 
Um dia uma grande multidão de todos os povos adorará o Senhor Jesus e Deus o Pai, 
lá no céu: 
  
 Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém 
 podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono 
 e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta 
 voz: “A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao 
 Cordeiro”. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 
 quatro seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e 
 adoraram a Deus, - Apocalipse 7:9 a 11 
 
mas o próprio Senhor Jesus nos ensinou que o Pai já está procurando adoradores aqui 
na terra: 



 
 Disse a mulher: “Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram 
 neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve 
 adorar”. 
 
 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”. - João 4:19 a 24 
 
Você pode crer que Deus o Pai acha aquela coisa que Ele procura. O que é que Ele 
está procurando? Adoradores que O adoram em espírito e em verdade. 
 
O que é a verdadeira adoração? 
 
Vamos ler alguns trechos da Bíblia que falam sobre a adoração: 
 
Os magos adoraram o menino Jesus: 
 
 Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o 
 adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso  
 e mirra. - Mateus 2:11  
 
Depois de ver o Senhor Jesus andando por cima do mar, o discípulos o adoraram: 
 
 Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: “Verdadeiramente tu és o 
 Filho de Deus”. - Mateus 14:33  
 
As mulheres, saindo do sepulcro, encontraram e adoraram o Senhor Jesus: 
 
 De repente, Jesus as encontrou e disse: “Salve!” Elas se aproximaram dele, 
 abraçaram-lhe os pés e o adoraram. - Mateus 28:9  
 
A palavra “adorar” na Bíblia muitas vezes associa-se com a ação de se prostrar. Outras 
atividades de adoração incluem-se cantando, se ajoelhando, levantando as mãos, e 
proclamando. 
 
 Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do SENHOR sobre 
 o templo, ajoelharam-se no pavimento, rosto em terra, adoraram e deram graças  
 ao SENHOR, dizendo: “Ele é bom; o seu amor dura para sempre”. 
 - 2 Crônicas 7:3  
        
 Então o rei e todos os presentes ajoelharam-se e adoraram. - 2 Crônicas 29:29  
 
 Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e 
 respondeu: “Amém! Amém!” Então eles adoraram o Senhor, prostrados, rosto 
 em terra. - Neemias 8:6 
 
 Toda a terra te adora e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome”. [Pausa] 
 - Salmo 66:4  
 



 Venham! Adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador; 
 - Salmo 95:6  
 
O ato da adoração se expressa em várias formas, mas todas estas expressões têm o 
mesmo significado: uma entrega de nosso ser ao Senhor Jesus em reconhecimento da 
Sua grandeza e majestade. 
 
Hoje, nós escolhemos a adorar o Rei Jesus. Um dia todos O adorarão, porém nem 
todos farão parte do Seu Reino: 
 
 para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo 
 da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor,para a glória de 
 Deus Pai. - Filipenses 2:10 e 11 
 
A adoração é muito mais do que simplesmente cantar. A música faz parte da adoração 
e o fato que nós gastamos tempo na presença do Rei, adorando-O, mostra a prioridade 
que demos à adoração, porém a adoração tem que ser um estilo de vida: 
  
 Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo 
 para a glória de Deus. - 1 Coríntios 10:31  
 
 Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor 
 Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. - Colossenses 3:17  
 
Vamos voltar ao João capítulo 4, onde o Senhor Jesus deu seu famoso ensino sobre a 
verdadeira adoração. Apesar que geralmente nós interpretamos este ensino no 
contexto de conferências de louvor e adoração, com bancos confortáveis, ar-
condicionado e músicos e cantores de primeira classe, vamos pensar um pouco sobre 
Jesus no momento que Ele estava falando aquelas palavras: 
 

· Ele estava fora da sua cultura, numa cidade de Samaria (versículo 5) 
· Ele estava cansado da viagem (versículo 6) 
· Ele estava com sede (versículo 7) e fome (versículo 8) 
· Ele estava quebrando os tabus culturais, falando publicamente com uma mulher 

samaritana de má-fama (versículos 9, 18 e 27). 
 
Foi neste contexto, de missões trans-culturais e de um sacrifício pessoal, que o Senhor 
Jesus nos ensinou sobre a verdadeira adoração. 
 
O nosso valor de adoração se expressa: 

· Na prioridade que demos à adoração em nosso cultos e as nossa vidas 
particulares 

· No valor que demos a todas as expressões de adoração ao Senhor Jesus, tanto 
através da música, tanto através de servindo ao Senhor na vida cotidiana 

· Em nosso desejo de ser verdadeiros adoradores, adorando o Senhor em espírito 
e em verdade 

 
 
Completa a Prova Nº 7. 
 


