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Rua Silvio José Sobreira, 32
Centro - Varre-Sai

Campo Missionário em Parceria com a JMN/IPB
Igreja-mãe: I.P. Vinhosa, Presbitério de Itaperuna - PREI
Reuniões: Aos domingos às 09:30h e às 19:00h
Sextas-feiras às19:00h

O Significado de Adoração

Há muitas palavras no VT (hebraico) e no NT (grego), que são usadas
para descrever “adoração”. Muitas não se referem a verdadeira adoração ao
Senhor. Examinemos dois exemplos, extraídos de cada um dos Testamentos:1
No VT (hebraico): “segad” = “curvar, obedecer” – a aplicação é geral, e
não exclusivamente à verdadeira adoração ao Senhor; “schachah” = “curvar-se”
– esta é uma palavra muito comum, e significa a verdadeira adoração ao Senhor.
No NT (grego): “preskun” = “beijar (a mão) de joelhos” – Esta palavra é a
mais comum para adoração. Estabelece uma submissão e honra a Deus como
soberano Senhor. É encontrada em Mateus, Apocalipse, e em João 4;
“proskintas” (adorador) e “proskuneo” (verbo) – são usadas para designar o
costume de alguém prostrar-se diante de uma pessoa e beijar os seus pés ou a
bainha das suas vestes, ou ainda o chão em frente a ela.
Juntando-se todos estes significados, literalmente adoração é “prostrarse e adorar, prestar obediência, prostrar-se diante de, reverenciar a”.
A verdadeira adoração é a curvatura (=humilhação) em reverente
contemplação ao único Deus digno de ser adorado, “infinito em seu ser, glória,
bem-aventurança e perfeição; todo-suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente,
infinito em poder, sabedoria,
santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo e
2
cheio de bondade e verdade” .
O fim supremo e principal do homem é: “...glorificar a Deus e gozá-lo
3
para sempre.” ; “Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a
glória eternamente. Amém.” (Rm 11:36); “Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais
outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus.” (I Cor 10.31).
As religiões nos ensinam sobre Deus, mas a adoração nos faz prostrar
aos seus pés, que é onde podemos conhecê-Lo melhor; e pelo Espírito ser
guiados por toda a verdade; e ter conhecimento das cousas que hão de vir
(João 16.13), das profundezas de Deus (I Cor 2.10), quanto mais se aproximar o tempo
do fim.
1) Ex.: Dn 2.46 – 3.5-7, 10, 12, 14, 15, 18, 28; 2) Resposta à P.7, Catecismo Maior de Westminster, 11ª. Edição, 1989, fls. 64;
3) Resposta à P.1, Catecismo Maior de Westminster, 11ª. Edição, 1989, fls. 63. 4) Texto extraído do livro: “Tempo Profético
de Universal Adoração”, de Edemar Vitorino da Silva, Editora: Shekinah Produções - www.universaladoracao.com.br .

Por: Pr Edemar Vitorino

Acompanhe-nos pela Internet:
Nossa Página: http://www.ipvarresai.com.br - Email: ipb@ipvarresai.com.br
Facebook: a) FanPage: https://www.facebook.com/IPB.VarreSai b) https://www.facebook.com/edemar.vitorino

Avisos & Edificação
OBRA DE CONSTRUÇÃO DO TEMPLO
Foto da última 6a. feira, dia 20/05/16. Fase de construção das
fundações do templo. Semana que vem já deverá ser
concluído o trabalho de concretagem do alicerce. Damos
graças a Deus pelos irmãos da nossa própria Congregação
que estão ofertando financeiramente para o custeio desta
obra, e pela fidelidade de todos nos dízimos, ofertas regulares,
e ofertas especiais. Deus abençoe todos que estão ofertando
para esta obra missionária! Na inauguração do templo vamos
realizar um grande culto de louvor e adoração a Deus!

COISAS QUE GUARDEI E AINDA POSSUO – “Eu tive muitas coisas que guardei em
minhas mãos, e as perdi. Mas tudo o que eu guardei nas mãos de Deus, eu ainda possuo.”
– Martin Luther King

VISITAS DE FAMILIARES DO NOSSO PASTOR - No próximo fim-de-semana estaremos
recebendo as visitas de familiares do nosso pastor, residentes na Cidade do Rio de Janeiro. Sua
irmã Erinéia da Silva e seu esposo Mário, membros da Igreja Presbiteriana de Vaz Lôbo (Igreja
em plantação), e o filho do casal Gustavo Henrique e sua esposa Érica, membros da Primeira
Igreja Batista de Nilópolis. O Gustavo Henrique é pastor Ministro de Jovens na PIBN. Com a
participação destes irmãos estaremos realizando duas PROGRAMAÇÕES ESPECIAIS NO
PRÓXIMO FIM-DE-SEMANA - CULTO DE 6a. FEIRA, DIA 27/05 19:00h - O pregador
será o Pastor Gustavo Henrique - direção do nosso pastor. DOMINGO DIA 29/05 09:30h - No
horário da Escola Dominical realizaremos um CULTO ESPECIAL com a estréia dos nossos
músicos da nossa Escolinha de Música:- Elivelton, Cassiane e Duda, que estarão conduzindo os
louvores com acompanhamento ao vivo ao violão e teclado. E uma mensagem especial para
adolescentes, crianças e adultos, ministrada pelo Pastor Gustavo Henrique. Venha participar
conosco! Convidem seus familiares e amigos para estas programações!
VIVA O NOVO DE DEUS: - Deus espera que quebremos todas as pontes que nos ligam à
nossa vida anterior, para que possamos ingressar na nova vida que preparou para nós.
Avancemos!
MOTIVOS PARANÃO DESISTIR - Porque nada pode me afastar do amor de Deus: “Porque
estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes,
nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura
nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor.” (Rm 8:38, 39). Não
Desista, Deus te ama!
DEUS NÃO MUDOU – As histórias de restauração, milagres e esperança que estão na Bíblia
não estão lá apenas para nos contar o que Jesus fez, mas para nos ensinar que Ele faz! Ele ainda
perdoa, cura, toca; vem para fazer o que você não pode fazer. Ele é o mesmo ontem, hoje e para
sempre!
as

6 . feiras às 19:00h Temos Culto - Participe!
Visitante: a sua presença muito nos honra e alegra, volte sempre!
Ofertas e Dízimos: não fazemos recolhimento durante os cultos.
deposite seus dízimos e ofertas diretamente no gasofilácio.

