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Adoração e Fé
“De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus
creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam.” (Hb 11.6)

Todo ser humano é dotado de uma “fé natural”, necessária ao viver humano, que
o leva a crer ou acreditar em alguém, ou em alguma coisa. Esta fé natural, contudo,
é insuficiente para levar o homem a crer em Deus. A fé que capacita ao homem crer em Deus,
e prestar-Lhe culto, é um dom graciosamente concedido por Deus, denominado:
“Fé Salvadora”.
"A graça da fé, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas, é a
obra que o Espírito de Cristo faz nos corações deles, e é ordinariamente operada pelo ministério da
palavra; por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é
aumentada e fortalecida.” (1)
A fé precede a adoração. Para adorar, é preciso crer na existência de Deus: “De fato,
sem fé é impossível agradar a Deus...” (Hb 11.6). Pelo dom da fé, recebido graciosamente de Deus,
o homem crê em Deus, crê na Palavra de Deus (a Bíblia Sagrada), crê na obra redentora de
Cristo na Cruz do Calvário, arrepende-se dos seus pecados, é salvo por Deus, e a passa a
prestar adoração e culto ao Senhor. A fé é companheira inseparável da adoração. A fé valida a
adoração. A adoração destituída de fé é falsa, é fogo estranho, não passa de simulação.
Quando o adorador se prostra para adorar, o coração do adorador é mais
importante aos olhos do Senhor, do que os seus movimentos e sons externos. Para adorar ao
Senhor em espírito e em verdade, é necessário que o adorador esteja prenhe de fé: “[...]
porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna
galardoador dos que o buscam” (Hb 11.6); “[...] aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza
de fé, tendo os corações purificados de má consciência, e lavado o corpo com água pura” (Hb 10.22);
“Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar” (Hb 10.23).
A adoração verdadeira requer fé. O adorador verdadeiro se guia por fé, e não por
vista: “[...] visto que andamos por fé, e não pelo que vemos.” (2 Co 5.7). O adorador prostra-se pela
fé, certo de que está diante do Senhor, e que o Senhor se manifestará a ele.(2)
....
(3) “Ora, esperança
E permanece firme em esperança, como quem vê aquele que é invisível:.....
que se vê não é esperança; pois o que alguém vê, como o espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com
paciência o aguardamos.” (Rm 8.24-25).
Adoração é a reverente contemplação, pela fé, da face do Senhor.
(1) Confissão de Fé de Westminster, Cap. XIV - Da Fé Salvadora
(2) Jo 14.21; Col 1.26-27;3.4; 1 Jo 2.28 // (3) vide Hb 11.27-final.
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Avisos & Edificação
OBRA DE CONSTRUÇÃO DO TEMPLO
Foto da última 4a. feira, dia 25/05/16. Já estamos em fase de
finalização do alicerce do templo. Logo será iniciado o
assentamento dos tijolos, e as paredes começarão a aparecer!
Damos graças a Deus por todos que estão contribuindo
financeiramente para obra. Deus abençoe ricamente a todos.
Na inauguração do templo vamos realizar um grande culto de
louvor e adoração a Deus, para o qual esperamos contar com a
sua honrosa presença!

PARA REFLETIR _ “Creio na doutrina da eleição, pois estou bem certo de que, se Deus não
me tivesse escolhido, eu jamais iria escolhê-lo, e estou certo de que ele escolheu-me antes de eu
nascer; de outro modo, ele nunca me teria escolhido.” – C. H. Spurgeon
VISITAS DE FAMILIARES DO NOSSO PASTOR - Neste Domingo, pela manhã, estamos
contando com as honrosas visitas dos familiares do nosso pastor, residentes na Cidade do Rio
de Janeiro, a saber:- Sua irmã Erinéia da Silva e esposo Mário, membros da Igreja Presbiteriana
de Vaz Lôbo (Igreja em plantação), e o filho do casal Pastor Gustavo Henrique e Érica,
membros da Primeira Igreja Batista de Nilópolis, na qual o Pastor Gustavo Henrique é
Ministro de Jovens. O pastor Gustavo foi o mensageiro da Palavra de Deus em nosso culto da
última 6a. feira, dia 27/5 e estará pregando também no culto especial que estaremos realizando
nesta manhã, no horário da Escola Dominical. Damos as boas-vindas a estes irmãos desejando
que se sintam muito bem e à vontade entre nós, e que levem o nosso abraço fraternal às suas
Igrejas. Deus os abençoe e guarde na viagem de regresso ao RJ que estarão fazendo hoje à tarde.
PENSAMENTO - “Sei que não sou o que deveria ser, mas sei também que, pela graça, já não
sou o que já fui.” – Reformador: Martinho Lutero
DESCANSE NOS BRAÇOS DO PAI! - O maior cansaço não é o físico. Este pode ser refeito
com uma boa noite de sono. O maior cansaço é o emocional. As lutas emocionais são mais
acirradas e nos estiolam mais do que as lutas que travamos no trabalho pesado. A ansiedade
drena nossas forças, rouba nossas energias e solapa a nossa paz. O antídoto para vencer a
ansiedade é colocar a confiança em Deus. Quando adoramos a Deus por quem ele é; quando
apresentamos a Deus nossas súplicas e quando rendemos graças a ele, por aquilo que ele tem
feito, então, triunfamos sobre a ansiedade. É nos braços do Pai que desfrutamos de paz
verdadeira! – Rev. Hernandes Dias Lopes.
A SOBERANIA DE DEUS – “A Soberania de Deus consola-nos na crise e contém o nosso
orgulho no triunfo, lembrando-nos que não somos nós que determinamos o resultado das
batalhas espirituais, mas Cristo, o Rei, que luta por nós e já assegurou-nos a vitória final.”
– Michael Horton

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
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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.

