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LIÇÃO 8 
A Adoração No Espírito 

 
     Jesus disse, “Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade” 
(João 4:24). Ele estava a falar com a mulher samaritana junto ao poço em Sicar. Antes, Ele dissera-lhe: 
“... Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz – Dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te 
daria água viva” (João 4:10). 
     Perto do fim do Seu ministério, Jesus lançou mais luz sobre o significado da água viva. Ele disse: 
“... Se alguém tem sede, venha a mim, e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva 
correrão do seu ventre” (João 7:37-38). O apóstolo João explica que Jesus Se referia ao Espírito Santo, 
que os seguidores de Jesus receberiam depois da Sua glorificação (v.39). Com a vinda do Espírito, 
fontes vivas de adoração fluiriam de dentro do crente como ministério do Espírito Santo para Deus. A 
adoração verdadeira manifesta-se por uma santa reverência ou temor para Deus que resulta na 
exaltação do Senhor, na obediência aos Seus mandamentos, e um desejo de se entregar ao serviço 
dedicado ao reino de Deus. 
     De toda a criação de Deus, somente a raça humana recebeu a capacidade de acolher a Deus na 
Pessoa do Espírito Santo, e de ter comunhão com Ele através do Espírito Santo. O Espírito Santo está 
a preparar agora uma comunidade de redimidos que serão ligados a Cristo em perfeita comunhão no 
fim desta era presente, e para toda a eternidade. Porque o Seu Espírito está dentro de nós, desejamos 
adorá-Lo e viver por Ele até que venha aquele dia. Que grande privilégio é o nosso, o de glorificar 
Aquele que Se deu por nós a fim de que tenhamos a vida eterna! Ele deu-nos o poder de o adorar 
mediante o Espírito Santo, a água viva que habita dentro de nós. Adore-O, reverencie-O, e sirva-O! 
 
Sumário da Lição 
TEMENDO DEUS 
GLORIFICANDO DEUS 
SERVINDO DEUS 
ORANDO A DEUS  
 
Objectivos da Lição – Quando terminar esta lição deverá ser capaz de: 
1. Explicar o relacionamento entre a reverência, ou temor para Deus, e a adoração no Espírito. 
2. Descrever maneiras em que o Espírito Santo nos ajuda a glorificar a Deus. 
3. Expressar a importância do serviço a Deus no seu relacionamento com adoração espiritual. 
4. Desenvolver uma vida íntima de adoração e um andar quotidiano com Deus que é a adoração em 
    Espírito e em verdade. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Estude a lição de acordo com a maneira descrita nas actividades de aprendizagem para a Lição 1. 
    Leia o conteúdo da lição, procure e leia todos os textos bíblicos dados, e responda às perguntas do  
    estudo. 
2. Tome o cuidado de estudar os significados das palavras-chave que não conhece. 
 3. Faça o auto-teste e verifique as suas respostas. 
 
palavra-chave 
cromático 
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TEMENDO DEUS 
Objectivo 1. Completar frases das Escrituras que revelam a necessidade do temor ou da reverência a 
Deus. 
 
Definição Bíblica 
 
     O sábio disse: “O temor do Senhor é o princípio da ciência ...” (Provérbios 1:7). Outra pessoa 
expandiu este pensamento, dizendo que o temor do Senhor é uma reverência que exalta Deus e que é o 
princípio de toda a sabedoria. O Espírito Santo ajuda-nos a reconhecer quem é Deus e o que Ele tem 
feito. Quando vemos como Deus é inspirador de temor reverente, quando vemos a sua força e poder, 
reconhecemos que Ele realmente é temível! 
     O temor a Deus inclui a ideia de profunda reverência, temor reverente e respeito que leva a pessoa 
a demonstrar devoção, honra e obediência a Ele. É ilustrado na experiência que Isaías teve na 
adoração. 
 
1. Leia Isaías 6:1-8, e responda às seguintes perguntas: 
 
a) Como descreveu Isaías a sua visão do Senhor? Viu o Senhor como 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Você diria que a reacção de Isaías diante desta visão era de medo, ou de falta de medo?  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) Quando Isaías viu a majestade de Deus, como, então, viu a si mesmo? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
d) Como foi limpo ou purificado? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
e) Qual destas palavras descreve a reacção de Isaías diante desta visão?  
  
 temeroso          submisso          despreocupado 
 
     A Bíblia fala frequentemente do temor de Deus como algo necessário e desejável. Não somente 
este facto se aplica ao Antigo Testamento, em que Israel vivia sob uma teocracia relativamente 
impessoal, mas também ao Novo Testamento em que o relacionamento entre a pessoa e o Senhor 
Jesus Cristo é mais pessoal. O caso é assim porque Deus quer que O reverenciemos e Lhe demos o 
lugar que Ele merece na nossa vida, não somente por causa daquilo que Ele é como também por causa 
daquilo que tem feito. Nunca devemos considerar o nosso relacionamento com Ele como coisa 
comum, nem devemos aproximar-nos d’Ele com familiaridade irreverente. Ele é o Soberano do 
universo; Ele merece o nosso louvor, adoração e respeito perpétuos. 
 
Uma Reverência que Aumenta 
 
     O ministério do Espírito Santo na Igreja primitiva provocava temor e reverência nos corações de 
todos enquanto Ele operava maravilhas e sinais milagrosos entre o povo (Actos 2:43). À medida que a 
Igreja crescia, era fortalecida e encorajada pelo Espírito Santo, e crescia em números enquanto vivia 
no temor do Senhor (Actos 9:31). 
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     Examinaremos mais perto o temor do Senhor para ver o que está incluído neste conceito. O temor 
do Senhor provém do nosso conceito do Deus vivo. Há em nós um santo temor que nos ajuda a 
reverenciar a autoridade de Deus, obedecer os Seus mandamentos, ficar com reverência ou respeito 
diante da Sua majestade e santidade e repudiar o mal. (Veja os seguintes versículos das Escrituras: 
Génesis 22:12; 1 Samuel 12:14, 20-25; Job 28:28; Salmo 111:10). Aqueles que querem temer a Deus 
conforme devem, podem ver o exemplo de Jesus que o piedoso temor produziu “submissão reverente” 
(Hebreus 5:7). O apóstolo Paulo admoesta os crentes a deixar o seu temor a Deus ou a sua reverência 
por Ele expressar-se num viver consciencioso e santo (2 Coríntios 7:1; Filipenses 2:12). 
     O exemplo de Ananias e Safira foi uma advertência à Igreja primitiva quanto à necessidade de 
reverenciar a Deus e demonstrar-Lhe o respeito que Lhe é devido. Porque mentiram ao Espírito Santo 
e aos seus irmãos cristãos, o julgamento divino veio sobre eles e caíram e morreram (Actos 5:1-11). 
 
2. Como a igreja reagiu diante disto? (Veja Actos 5:5, 11). 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     O apóstolo Paulo escreveu aos coríntios: “Ora, amados, pois que temos tais promessas, 
purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de 
Deus” (2 Coríntios 7:1). Também mandou que os efésios se submetessem uns aos outros pela 
reverência a Cristo (Efésios 5:21). 
     O desejo de estar na presença de Deus e dar-Lhe a honra devida é completamente estranho à 
natureza carnal. Quando Isaías viu a si mesmo em comparação com o Deus Omnipotente, ficou cheio 
de medo por causa da sua impureza. Mas quando foi tocado pela brasa viva tirada do altar, a sua 
timidez cedeu lugar à atitude de entrega total ao adorar o seu Criador (Isaías 6:5-8). 
     Da mesma maneira, o nosso desejo de honrar a Deus nasce no nosso espírito quando somos tocados 
pelo Espírito Santo, e desenvolve-se à medida que nos entregamos a Ele. Aqueles que ministram a 
Deus ao redor do Seu trono deleitam-se em estar na Sua presença maravilhosa e clamam: “... Santo, 
Santo, Santo ...” (Isaías 6:3; Apocalipse 4:8). 
     Isaías fala do Espírito que pairaria sobre o Messias, e que inclui o temor do Senhor: 
 
“E repousará sobre ele o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de inteligência, o espírito de 
conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do 
Senhor ...” (Isaías 11:2-3). 
 
     O Espírito do Senhor agora habita dentro de nós, e podemos experimentar a Sua manifestação de 
sabedoria, de inteligência, e de conselho, de fortaleza e de conhecimento. Aprendemos, também, a 
reverenciar e a respeitar Deus mediante a ajuda do Espírito Santo. A intimidade com Deus que vem 
por meio de comunhão do Espírito Santo nos fará respeitar Deus cada vez mais à medida em que nos 
chegamos cada vez mais perto d’Ele. 
 
A Necessidade de Reverência 
 
     Paulo diz que os ímpios não têm nenhum temor a Deus (Romanos 3:18). Mesmo assim, o Deus 
Omnipotente deve ser temido acima de todos os outros poderes. Leia o que o escritor aos Hebreus diz 
a respeito disto: 
 
“Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não 
resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há- 
de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre, sem misericórdia, só pela 
palavra de duas ou três testemunhas. De quanto maior castigo, cuidais vós será julgado merecedor 
aquele que pisar o Filho de Deus... e fizer agravo ao Espírito da graça?... Horrenda coisa é cair nas mãos 
do Deus vivo” (Hebreus 10:26-31). 
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     Pedro escreveu: “... Temei a Deus. Honrai o rei” (1 Pedro 2:17). É assim que deve ser. Isto não 
significa que devemos ter terror de Deus, sem sabermos como Ele Se sente a respeito de nós ou como 
Ele poderá tratar-nos. O Espírito Santo revelou-nos Deus como um amoroso Pai celeste, mas um Pai 
de quem nos aproximamos com profunda honra e respeito. A adoração começa com a reverência a 
Deus, reverência que nos levará a exaltar o Senhor e nos entregarmos em obediência a Ele. 
 
3. Procure os seguintes textos das Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, e resuma o que  cada 
um deles diz acerca da necessidade do temor a Deus e da reverência por Ele. 
 
a) Êxodo 20:20 – O temor de Deus estará ________________________________________________ 
  
b) Deuteronómio 5:29 – Os israelitas são exortados a temer a Deus, para que ____________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) Job 28:28 – O temor do Senhor é _____________________________________________________ 
  
d) Salmo 19:9 – O temor do Senhor é ___________________________________________________ 
  
e) Salmo 33:18-19 –  Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, para _____________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
f) Salmo 85:9 –  Os que temem o Senhor receberão ________________________________________ 
 
g) Salmo 103:11 – O Senhor _____________________________________ para com os que o temem.  
  
h) Provérbios 14:27 –  O temor do Senhor é ______________________________________________ 
 
i) Malaquias 4:2 – Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e trará 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
j) Lucas 1:50 – Os que O temem receberão a Sua __________________________________________ 
 
i) Filipenses 2:12-13 – Operai a vossa salvação com temor e tremor; porque Deus é 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
m) Apocalipse 11:18 – Os que reverenciam o nome de Deus receberão um 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

GLORIFICANDO DEUS 
 
Em Espírito e em Verdade 
Objectivo 2. Seleccionar os elementos necessários para adorar Deus em Espírito e em verdade. 
 
     O discurso de Jesus com a mulher samaritana, que mencionámos no início desta lição, estabeleceu 
o padrão para a adoração na Igreja. Ele disse-lhe o seguinte: 
 
“Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade; 
porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram o 
adorem em espírito e em verdade” (João 4:23-24). 
 



 102 

     Mais tarde, Jesus disse aos Seus discípulos que quando o Espírito da verdade viesse, Ele os guiaria 
para toda a verdade. Disse, depois: “Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vo-lo há-
de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu; por isso vos disse que há-de receber do que é meu e vo-lo 
há-de anunciar” (João 16:13-15). 
 
     Glorificar Deus é essencial para expressar a nossa adoração a Ele. O Espírito Santo veio para nos 
ajudar a glorificar o Senhor. Ele ajuda-nos na nossa adoração, revelando-nos a beleza do Senhor. 
Precisamos da Sua ajuda nisto porque a beleza do Senhor é a beleza da santidade. Quando adoramos o 
Senhor na beleza da santidade, louvamo-No pela Sua excelência e pureza moral, porque a santidade 
abrange todos os outros atributos de Deus. Assim como os raios solares, combinando todas as cores do 
espectro cromático, juntam-se no brilhar do sol e se harmonizam para formar a luz, assim também 
todos os atributos de Deus, na Sua auto-revelação, juntam-se na santidade. Somente Ele é santo         
(1 Samuel 2:2), totalmente separado do mal; logo, o que Ele faz em todas as Suas obras é certo, porque 
as Suas obras são a expressão daquilo que Ele é. Já que Ele escolheu trazer-nos para Ele mesmo 
mediante o sacrifício de Deus Filho baseado exclusivamente na Sua graça, podemos aproximar-nos 
d’Ele diariamente em confiança reverente, sabendo que Ele habita nos louvores do Seu povo e que Se 
agrada em dar aos Seus o desejo dos seus corações. Não temos outro conceito da verdadeira santidade 
senão aquele que nos é revelado pelo Espírito Santo. 
     Na minha experiência juvenil como crente eu era muito acanhado, e o pensamento do ministério 
público me aterrorizava. Tocava o meu acordeão bastante bem em casa, sozinho, mas quando 
procurava tocar e cantar numa reunião de pessoas, por pequena que fosse, nunca conseguia chegar ao 
fim do cântico. 
     Depois fui baptizado no Espírito Santo. Na noite em que o Espírito Santo veio sobre mim, senti que 
poderia executar diante de mil pessoas, de modo que concordei em tocar e cantar no culto dominical. 
Quando veio a hora, a ousadia que sentira quando o Espírito veio sobre mim já desaparecera, e eu 
estava a tremer. O fracasso estava diante de mim, mas reivindiquei o poder do Espírito Santo e fui para 
o púlpito. Ao começar a tocar a acordeão, sentia mais uma vez o poder do Espírito Santo sobre mim, e 
conseguia cantar e tocar. Ao terminar o cântico, no entanto, reconheci que algo estava diferente – 
ninguém parecia interessar-se nem pela minha capacidade de cantar nem pela minha maneira de tocar 
acordeão. A maior parte das pessoas na congregação estava com olhos fechados a glorificar e a adorar 
Deus. O Espírito Santo estivera me a usar, mas o Senhor estava a receber a glória! 
     Conforme declaramos na lição anterior, David é uma das personagens sobre quem o Espírito do 
Senhor repousava continuamente. Os Salmos de David reflectem o Espírito a mover-se sobre ele, 
ajudando-o a glorificar Deus. Os Salmos estão repletos de louvor e de acções de graças ao Deus 
Omnipotente, que é o Provedor sobre nós para erguer as nossas vozes em louvor e exaltação do nosso 
Senhor e Salvador, ao considerarmos a Sua beleza e o Seu sacrifício por nós. 
 
4. Quais das seguintes qualidades ou comportamentos são elementos necessários na adoração a  Deus 
em Espírito e em verdade? 
a) Obediência  
b) Louvor 
c) Ousadia  
d) Santidade 
e) Reverência 
f) A plenitude do Espírito Santo  
g) Ministério Público 
 
Na Língua Do Espírito 
Objectivo 3. Enumere duas maneiras de adorar na língua do Espírito, e cite um benefício de cada. 
 
     Quando o Espírito Santo dá aos crentes uma revelação da beleza da santidade, as palavras faltam-
lhes totalmente. Às vezes é impossível encontrarmos palavras nas nossas línguas humanas que 
expressem uma adoração aceitável. Mais uma vez, o Espírito Santo ajuda-nos por meio de nos dar a 
língua do Espírito. 
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     Orando no Espírito. Um amigo muito querido contou-nos como, durante muitos anos, resistia a 
língua do Espírito. Mesmo assim, desejava grandemente a plenitude do Espírito Santo e confessava a 
sua falta de capacidade de adorar Deus da maneira que desejava. “Dá-me a plenitude do Teu Espírito, 
Senhor” ele orava, “mas prefiro não receber uma língua que não entendo”. Como ele não recebeu 
nenhuma resposta satisfatória, reconheceu que devia entregar-se completamente ao Espírito Santo. 
     Depois da sua primeira experiência da adoração no Espírito, testificou que sentia como se uma 
fonte tivesse sido aberta no seu espírito, que derramava tudo quanto estivera a procurar dizer a Deus. 
Pela primeira vez, ficou satisfeito de que tinha adorado Deus em espírito e em verdade. 
     Cantando no Espírito. Cantar é uma parte importante da glorificação a Deus. Alguém disse: “A 
música é a linguagem da alma”. Somos exortados a cantar “cânticos espirituais” ao Senhor: 
 
“Falando entre vós em salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no 
vosso coração; dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus 
Cristo” (Efésios 5:19-20). 
 
“A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e 
admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com 
graça em vosso coração” (Colossenses 3:16). 
 
     Cantar em conjunto salmos e hinos edifica a igreja inteira e é um testemunho ao descrente                
(veja 1 Coríntios 14). Cantar no Espírito, que é subentendido por “cânticos espirituais”, ajuda-nos a 
expressar os nossos sentimentos mais íntimos de alegria, de louvor, e de adoração na língua do 
Espírito. Os dois são elementos importantes e necessários da nossa adoração, e os dois são ungidos 
pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse: “... Orarei com o espírito, mas também orarei com o 
entendimento; cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento” (1 Coríntios 14:15). 
 
5. Escreva duas maneiras de adorar na língua do Espírito, e cite um benefício de cada. 
  
a) ________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) ________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Stanely M. Horton observou que os crentes da Igreja primitiva sabiam que na sua adoração eram 
“totalmente insuficientes em si mesmos para louvarem e glorificarem ao Senhor. Esperavam o cântico 
no Espírito, a oração no Espírito, e os dons e ministérios do Espírito... Todos os dias... viviam e 
andavam no Espírito”. 
 

SERVINDO DEUS 
Objectivo 4. Identificar o que os textos das Escrituras citados nos revelam acerca do relacionamento 
entre o serviço a Deus e a adoração espiritual. 
 
     Algumas das palavras gregas traduzidas por adoração ou culto também podem ser traduzidas por 
serviço. “Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em 
sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional” (Romanos 12:1). 
     A mesma palavra é usada por Paulo na sua carta aos Filipenses onde diz: “... que servimos 
(adoramos) a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne”    
(Filipenses 3:3). 
     Os jejuns e as orações feitas por Ana no templo são chamadas tanto de servindo quanto adorando 
em traduções diferentes. E quando Paulo fala em servir o Senhor com toda a humildade, e com muitas 
lágrimas, a palavra servindo poderia ser traduzida, com igual perfeição, por adorando (Actos 20:19).  
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     Não é tão fácil associar o jejuar, o orar, e chorar com adoração. Mas adoração é mais do que isto. O 
escritor aos Hebreus disse que Jesus Se ofereceu pelo Espírito eterno para sermos purificados dos 
nossos pecados e servirmos (adorarmos) o Deus vivo (Hebreus 9:14). Noutras palavras, a vida que 
vivemos diariamente no Espírito é um acto de adorar Deus. Tudo quanto dizemos e fazemos pode ser 
um meio de adoração espiritual. Era esta a intenção do apóstolo Paulo quando escreveu as seguintes 
palavras aos Colossenses: 
 
“E, quanto fizerdes, por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele 
graças a Deus Pai... E, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos 
homens... porque a Cristo, o Senhor, servis” (Colossenses 3:17, 23-24). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Podemos aprender algumas coisas a respeito da adoração espiritual através do serviço, por meio da 
leitura de Romanos 12 e aplicá-lo as nossas próprias vidas. Complete o gráfico em baixo, procurando 
os NÃO FAÇA neste capítulo e declare o que devemos FAZER ao invés disso. Este é o primeiro passo 
no serviço cristão como adoração espiritual. 
 

NÃO FAÇA …  MAS FAÇA …  

a) … conformar-se com o padrão deste 
mundo 
 (v.2) 

 

b) … pensar mais de si mesmo do que deve 
(v.3) 

 

c) … ser vagaroso no cuidado (isto significa 
não ser preguiçoso) (v.11) 

 

d) … ser orgulhoso ou vaidoso (v.16) 
 

e)… tornar mal por mal (v.17) 
 

f) … vingar-se a si mesmo (v.19) 
 

 
 

Servindo Orando Cantando 

COMO AO SENHOR! 



 105 

7. Romanos 12 também nos conta como devemos servir. Complete as seguintes frases, baseando-se 
nos versículos 6-8 e 20. 
 
a) Se o dom de um homem for profetizar, que ele __________________________________________ 
 
b) Se o seu dom for ministrar, que ele ___________________________________________________ 
  
c) Se o seu dom for ensinar, que ele _____________________________________________________ 
 
d) Se o seu dom for exortar, que ele _____________________________________________________ 
 
e) Se for repartir para as necessidades dos outros, que ele ____________________________________ 
 
f) Se for a liderança, que ele ___________________________________________________________ 
 
g) Se for o exercício da misericórdia, que ele ______________________________________________ 
 
h) Se o teu inimigo tiver fome, _________________________________________________________ 
 
i) Se o teu inimigo tiver sede, __________________________________________________________ 
 
     Jesus ensinou aos Seus discípulos o significado da adoração espiritual através do serviço na Sua 
profecia das ovelhas e dos cabritos (Mateus 25:31-46). Ele enviou-nos para o mundo a fim de 
ministrar às necessidades dos outros. Devemos dar-lhes de beber da Água viva que recebemos da parte 
d’Ele. Devemos compartilhar o Pão da vida, o Verbo eterno, com aqueles que estão perdidos no 
pecado. Devemos ministrar, também, às suas necessidades físicas como se estivéssemos a fazer para o 
Senhor. Esta é a adoração espiritual colocada em prática. 
 
8. Leia cuidadosamente Mateus 25:31-46. Depois, circule a letra na frente da resposta certa a cada 
grupo de perguntas. 
 
Baseado na resposta do Filho do Homem àqueles que receberam o galardão, entendemos que 
a) a pessoa deve trabalhar com diligência para merecer a salvação.  
b) ministrar às necessidades humanas é a mesma coisa que ministrar a Ele. 
  
Nesta profecia, pode compreender que Jesus estava a dizer: 
c) a adoração, na sua essência, está morta a não ser se for acompanhada por actos que           
    demonstram o nosso amor a Deus.  
d) a adoração em qualquer forma é aceitável com ou sem acções acompanhantes. 
 
ORANDO A DEUS 
 
     As suas orações serão mais eficazes se seguir o padrão neo-testamentário de orar no Espírito. Paulo 
mandou ficar “Orando, em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito ...” (Efésios 6:18). Este 
é um conceito amplo que também inclui o que ele chama de orar com o espírito. Paulo diz: “Porque, se 
eu orar em língua estranha, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto (não entendo o 
que estou a orar). Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento; 
cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento” (1 Coríntios 14:14-15). Estas duas 
actividades podem e devem ser oração no Espírito. Notará que neste contexto a oração inclui tanto o 
louvor (v.16) quanto as acções de graças, além da petição. 
     Jesus ensinou-nos o significado da adoração espiritual na oração que chamamos A Oração 
Dominical: 
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“... Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome; venha o teu reino, seja feita a tua 
vontade, assim na terra como no céu; o pão nosso de cada dia nos dá hoje; e perdoa-nos as nossas 
dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores; e não nos induzas à tentação; mas livra-nos 
do mal; porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre, Ámen” (Mateus 6:9-13). 
 
     Examinaremos as frases iniciais desta oração e veremos como se relacionam com aquilo que 
dissemos a respeito da adoração espiritual. 
 
Santificado Seja o Teu Nome – Reverência 
Objectivo 5. Descobrir o que determinados textos das Escrituras dizem a respeito do nome de Jesus, e 
aplicá-los ao seu relacionamento com Ele. 
 
     A Oração Dominical começa com o reconhecimento do respeito sagrado que deve ser atribuído ao 
nome de Deus. Quando Deus deu os Dez Mandamentos, o padrão para o viver santo, enfatizou que o 
Seu nome deve ser reverenciado: “Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão: porque o Senhor 
não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão” (Êxodo 20:7). 
     Saia para a rua e escute por um pouco as conversas do mundo. Isto ajudar-lhe-á a compreender a 
importância de reverenciar o nome do Senhor. Por todos os lugares, ouvirá pessoas a abusar do nome 
santo de Deus Pai e do Seu Filho Jesus. 
     O Seu nome é santo. Os demónios estremecem diante do som do nome de Jesus (Lucas 10:27;    
Actos 16:18). A salvação vem somente através do nome de Jesus (Actos 4:12). Paulo explica por que 
devemos respeitar e honrar o nome de Jesus acima de todos os nomes: 
 
“Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, 
tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens; e, achado na forma de homem, 
humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz, pelo que, também, Deus o 
exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome; para que, ao nome de Jesus, se 
dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e  debaixo da terra, e toda a língua confesse que 
Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai” (Filipenses 2:6-11). 
 
     Certa congregação de crentes estava a adorar o Senhor e o poder do Espírito Santo veio sobre todos 
os crentes enquanto começavam, um por um, a expressar o significado do nome de Jesus. Certo 
homem piedoso começou a falar em voz audível: “Maravilhoso é o nome de Jesus. O Seu nome é 
Emanuel, Deus connosco”. Outro respondeu: “O Seu nome é Conselheiro, Príncipe da Paz”. E outro: 
“O Seu nome é Salvador, Baptizador, Aquele que Cura”. Assim continuava demoradamente, cada 
pessoa expressando o que o Seu nome lhe significava. Verdadeiramente, o Seu nome é digno da nossa 
devoção! Santificado seja o Seu Nome! 
 
9. Procure os seguintes textos na sua Bíblia, e escreva o que cada um deles diz a respeito ao nome de 
Jesus, e o que isto significa para si pessoalmente. Dedique algum tempo para O  adorar pelo poder do 
Seu nome. 
  
a) Isaías 9:6 ________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Marcos 16:17 ____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) João 1:12 ________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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d) João 14:13-14; 16:24 ______________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
e) Actos 3:16; Tiago 5:14 _____________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
f) Actos 4:12; Romanos 10:13 _________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
g) Apocalipse 19:16 _________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Se tiver uma concordância bíblica, receberá inspiração ao procurar outras referências aos nomes de 
Deus e ao nome de Jesus. 
 
Venha o Teu Reino – Glória 
Objectivo 6. Explicar como pode estar envolvido em glorificar Deus por meio de apressar a vinda do 
Seu reino. 
 
     O tema da pregação de Jesus no Evangelho segundo Mateus é o reino dos céus. Ele ensinou que 
este reino era “... semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu; e, 
pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem, e compra aquele campo” (Mateus 13:44). 
     Jesus era o homem na parábola; o campo era o mundo; e o tesouro era o Seu reino. Jesus comprou 
o mundo com o Seu próprio sangue precioso, mas ainda não tomou posse dele. O tesouro que é 
escondido aos olhos do mundo é o reino que o Espírito Santo agora está a aperfeiçoar nos corações dos 
crentes. Ele está a prepará-los para exercerem domínio quando Cristo voltar para estabelecer o Seu 
reino. 
     Paulo, sob a inspiração do Espírito, diz a respeito da glória vindoura de Cristo: “... As coisas que o 
olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para 
os que o amam. Mas Deus no-las revelou pelo seu Espírito ...” (1 Coríntios 2:9-10). Embora a nossa 
mente possa ocasionalmente vaguear até chegar à bem-aventurança da presença de Cristo e ao gozo de 
se associar com os redimidos de todas as eras, Deus mesmo é quem abriu as cortinas para nos dar uma 
vista prévia da glória que será revelada (Apocalipse 21 e 22). Não admira que ansiamos pela 
consumação do programa divino de redenção. 
 
10. Sabia que pode ter uma participação em apressar a vinda do reino de Deus? Leia Mateus 24:14, e 
depois leia Mateus 9:37-38 e Lucas 10:2. Explique como pode ser envolvido em glorificar Deus 
mediante o apressar da vinda do Seu reino. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Que grande dia será aquele, quando Jesus estabelecer o Seu reino, e quando nós pudermos cantar 
com os anjos a volta do Seu trono: 
 
“... Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e 
glória, e acções de graças... Ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas acções de 
graças, e honra, e glória, e poder, para todo o sempre” (Apocalipse 5:12-13). 
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     Até aquele dia, continuaremos a orar sob a unção do Espírito “Venha o teu reino”. 
 
Seja Feita a Tua Vontade – Serviço 
Objectivo 7. Avaliar a sua própria experiência na adoração para determinar se está a adorar em 
espírito e em verdade. 
 
     A terceira coisa que Jesus nos mandou foi: “Seja feita a Tua vontade”. Quem conhece a mente e a 
vontade de Deus melhor do que o Espírito Santo? Em 1 Coríntios 2:9-11 somos informados que Deus 
nos revela a Sua vontade pelo Seu Espírito. É Ele quem nos pode ajudar mais eficazmente a orar para 
que a vontade de Deus seja feita e então, quando a Palavra é pregada, responder a nossa oração. 
     A vida de Jesus é o nosso exemplo de que a melhor maneira de servir Deus é fazer a Sua vontade. 
O desejo ardente de Jesus era praticar a vontade do Pai (Lucas 22:42), e o Espírito Santo sempre 
estava presente para O ajudar (Lucas 4:1, 14, 18-19). Pode viver como Jesus vivia. A sua vida também 
será uma bênção para Deus se deixar que o mesmo Espírito o ajude a fazer a vontade de Deus. 
     A Bíblia conta-nos como o Espírito Santo nos ajudará: “E aquele que examina os corações sabe 
qual é a intenção do Espírito; e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos” (Romanos 8:27). Ainda 
quando nós não sabemos como orar, o Espírito Santo sabe, e Ele intercederá por nós a fim de que a 
vontade de Deus seja feita na nossa vida. 
 
11. Se orarmos para que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas, devemos estar prontos para Lhe 
obedecer e para O servir. Jesus mandou os discípulos orar para que o Senhor mande ceifeiros para a 
Sua seara (Mateus 9:36-38). 
 
a) Como resposta às orações deles, a quem Ele mandou? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Como pode aplicar isto ao seu próprio desejo de fazer a vontade de Deus? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
12. Nesta lição falámos acerca da adoração espiritual, ou o culto no Espírito. Adorar Deus em espírito 
e em verdade envolve a obediência, a reverência, o louvor, a glorificação ao Seu nome, a dedicação à 
Sua vontade, uma vida pura e santa, e serviço ao Seu reino. Agora veio o momento de avaliar a sua 
própria adoração a Deus. É adoração verdadeiramente espiritual, ou é simplesmente uma forma de 
adoração sem significado verdadeiro? O modo de melhor agradar a Deus é adorá-Lo em espírito e em 
verdade. Deixe que o Espírito Santo lhe ensine o verdadeiro significado da adoração à medida que se 
entrega plenamente para a Sua  orientação na sua vida. 
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Auto-Teste 
 
ESCOLHA MÚLTIPLA – Circule a letra que antecede a melhor resposta de cada pergunta. 
 
1. A água viva que Jesus dá, conforme João 7:37-39 é (são) 
a) as bênçãos financeiras. 
b) os mandamentos de Deus. 
c) a comunhão com Deus. 
d) o Espírito Santo. 
 
2. Qual destas NÃO faz parte do significado de temer a Deus? 
a) O pavor. 
b) A reverência. 
c) A exaltação. 
d) O respeito. 
e) A obediência. 
 
3. O exemplo de Isaías (6:1-6) nos ensina que quando somos tocados pela presença de Deus desejamos 
a) fugir do julgamento divino. 
b) honrar Deus e entregar-nos a Ele. 
c) seguir os nossos próprios desejos. 
 
4. Porque o temor de Deus é uma parte necessária da adoração espiritual? 
a) Leva-nos a Lhe obedecer porque temos medo de fazer o contrário.  
b) Faz-nos aproximar de Deus com reverência porque reconhecemos a Sua santidade e que Ele é digno 
    do nosso amor e da nossa obediência. 
c) É a única maneira de Deus poder controlar-nos porque não temos a capacidade de Lhe obedecer 
    sem termos medo.   
 
5. Cantar no Espírito é uma maneira de 
a) adorar com o entendimento. 
b) tornar conhecida a intenção do Espírito. 
c) glorificar Deus. 
 
6. Outra palavra para adoração é 
a) serviço. 
b) obediência. 
c) edificação. 
 
7. O principio do serviço como culto significa que 
a) tudo quanto fazemos pode ser um meio de adoração espiritual.  
b) a adoração só pode ocorrer nos cultos dentro da igreja.  
c) as nossas acções são mais importantes do que a nossa adoração falada. 
 
VERDADEIRO-FALSO – Se a declaração for VERDADEIRA, escreva V no espaço em branco. Se for 
FALSA, escreva F. 
 
_____ 8. Romanos 12 dá muitas instruções importantes a respeito da adoração espiritual. 
 
_____ 9. A profecia das ovelhas e dos cabritos indica que ajudar uma pessoa necessitada é a mesma 
   coisa que ajudar Jesus. 
_____ 10. Orar com a mente é importante mas é menos espiritual do que orar com o Espírito. 
 
_____ 11. Pode determinar a reverência que uma pessoa tem por Deus pelo modo dele tratar o nome 
      de Deus. 
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_____ 12. O reino de Deus não virá até que todos adorem Deus. 
 
_____ 13. Na parábola do tesouro escondido num campo, o tesouro era o reino de Deus. 
 
_____ 14. A única maneira de se conhecer a vontade de Deus é ser guiado pelo Espírito de Deus. 
 
_____ 15. Até crentes bons devem temer Deus. 
 
_____ 16. Adorar em espírito e em verdade é impossível sem a obediência. 
 
_____ 17. Para ser aceitável, a adoração deve ser expressa no próprio idioma da pessoa. 
 
_____ 18. Cantar salmos e hinos é menos importante do que cantar no Espírito. 
 
_____ 19. O orar e o jejuar estão frequentemente associados com a adoração espiritual. 
 
_____ 20. A vida que vivemos diariamente no Espírito é um acto de adoração. 
 
 
 
Respostas às Perguntas do Estudo 
 
7. a) use-o conforme a proporção da sua fé.  
    b) dedique-se em ministrar. 
    c) esmere-se no fazê-lo. 
    d) faça com dedicação. 
    e) reparta com liberalidade. 
    f) lidere com cuidado. 
    g) exercite com alegria. 
    h) dá-lhe de comer. 
    i) dá-lhe de beber. 
 
1. a) Alto e sublime. 
    b) Temor. 
    e) Como impuro. 
    d) Pela brasa viva do altar de Deus e Submisso. 
 
8. b) ministrar às necessidades humanas é a mesma coisa que ministrar a Ele. 
  c) a adoração na sua essência, está morta a não ser se for acompanhada por actos. 
 
2. Grande medo apoderou-se da igreja inteira e de todos quantos ouviram a respeito daquilo que 
aconteceu a Ananias e Safira. 
 
9. a) O Seu nome é: Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. 
    b) Os demónios são expulsos em Seu nome. 
    c) Tornamo-nos filhos de Deus mediante o Seu nome. 
    d) As nossas orações são respondidas e as nossas necessidades são supridas quando pedimos em    
        Seu nome. 
    e) Há cura em Seu nome. 
    f) A salvação é dada em Seu nome. 
    g) Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. 
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3. Estas respostas são baseadas na Bíblia de Almeida, Revista e Corrigida. Se usa outra  tradução, as  
suas respostas devem ser semelhantes a estas. 
a) para que eu não peque.   
b) para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre.  
c) sabedoria. 
d) limpo, e permanece eternamente. 
e) para livrar as suas almas da morte. 
f) salvação. 
g) ama ou tem misericórdia. 
h) uma fonte de vida. 
i) salvação trará debaixo das suas asas. 
j) misericórdia. 
l) é o que opera em vós. 
m) galardão. 
 
10. A sua resposta. Eu diria que posso orar para que todos os crentes saiam para o mundo inteiro 
levando o evangelho, a fim de que todos possam ouvir e ter a oportunidade de aceitar Cristo como 
Senhor e Salvador. 
 
4. Todos estes são elementos necessários a não ser c) Ousadia, e g) Ministério público. 
 
11. a) Ele enviou os próprios discípulos que estavam a orar. 
      b) A sua resposta. Posso esperar que se eu oro para que a Sua vontade seja feita na terra, Ele 
          quererá que eu cumpra a Sua vontade. Devo estar preparado para O servir. 
 
5. a) Orando no Espírito – O apóstolo diz: “Eu oro no meu espírito”, que indica que ele ora numa  
        língua desconhecida quando não consegue encontrar palavras adequadas para expressar a sua   
        adoração. 
    b) Cantando no Espírito – Ajuda-nos, através da música, a expressar os nossos sentimentos mais  
         íntimos de gozo, louvor e adoração. 
 
12. A sua resposta 
  
Nota. Para esse exercício, usamos a Bíblia de Almeida, Revista e Corrigida. As palavras talvez  sejam 
diferentes na tradução que usa, mas o significado é o mesmo. 
 
a) transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. 
b) saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. 
c) sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. 
d) acomodai-vos às pessoas humildes (estar disposto a conviver com pessoas de condições       
    humildes). 
e) as coisas honestas, perante todos os homens. 
f) dar lugar à ira de Deus (deixar que Deus trate do assunto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


