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O!PROPÓSITO!DA!ADORAÇÃO!

!

Sentindo(
(

JOÃO( 4.23( 0( 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”.#

Como! podemos! adorar! a! Deus?! Com! as! nossas! vidas,! nosso! casamento,! nosso!

relacionamento! com! Cristo,! nossa! dependência,! nossos! recursos,! nossos! filhos,! no!

trabalho!e!todas!as!áreas!de!nossas!vidas.!

ADORAÇÃO:!Adorar!a!Deus!é!reconhecer,!com!respeito!e!submissão!absoluta,!o!'nada!

da!criatura',!que!só!por!Deus!existe.!

!

QUAL!O!PROPÓSITO!DE!VOCÊ!ESTAR!NO!CULTO?!

JUÍZES!6!

1. HUMILDADE(–(Gideão(se(apresentou(humilde(ao(Senhor.(Juízes(6.15(–(23(0(“Ah,(
Senhor”,( respondeu(Gideão,( “como(posso( libertar( Israel?(Meu( clã( é( o(menos(
importante(de(Manassés,(e(eu(sou(o(menor(da(minha(família.”(“Eu(estarei(com(
você”,( respondeu( o( Senhor,( “e( você( derrotará( todos( os( midianitas( como( se(
fossem(um(só(homem”.(E(Gideão(prosseguiu:(“Se(de(fato(posso(contar(com(o(
teu(favor,(dá0me(um(sinal(de(que(és(tu(que(estás(falando(comigo.(Peço0te(que(
não(vás(embora(até(que(eu(volte(e(traga(minha(oferta(e(a(coloque(diante(de(ti”.(
E( o( Senhor( respondeu:( “Esperarei( até( você( voltar”.( Gideão( foi( para( casa,(
preparou(um(cabrito,(e(com(uma(arroba(de(farinha(fez(pães(sem(fermento.(Pôs(
a(carne(num(cesto(e(o(caldo(numa(panela,(trouxe0os(para(fora(e(ofereceu0os(a(
ele(sob(a(grande(árvore.(E(o(Anjo(de(Deus(lhe(disse:(“Apanhe(a(carne(e(os(pães(
sem(fermento,(ponha0os(sobre(esta(rocha(e(derrame(o(caldo”.(Gideão(assim(o(
fez.(Com(a(ponta(do(cajado(que(estava(em(sua(mão,(o(Anjo(do(Senhor(tocou(a(
carne(e(os(pães(sem(fermento.(Fogo(subiu(da(rocha,(consumindo(a(carne(e(os(
pães.(E(o(Anjo(do(Senhor(desapareceu.(Quando(Gideão(viu(que(era(o(Anjo(do(

Senhor,( exclamou:( “Ah,( Senhor( Soberano!( Vi( o( Anjo( do( Senhor( face( a( face!”(
Disse0lhe,( porém,( o( Senhor:( “Paz( seja( com( você!(Não( tenha(medo.( Você( não(
morrerá”.(
(

2. OBEDIÊNCIA( –( Gideão( foi( um( homem( obediente( criou( um( ALTAR( de(
ADORAÇÃO(e(DESTRUIU(ALTAR(DE(BALL.(Juízes(6.24(–(34(0(Gideão(construiu(ali(
um(altar(em(honra(ao(Senhor(e(lhe(deu(este(nome:(O(Senhor(é(Paz.(Até(hoje(o(
altar( está( em( Ofra( dos( abiezritas.( Naquela(mesma( noite( o( Senhor( lhe( disse:(
“Separe( o( segundo( novilho( do( rebanho( de( seu( pai,( aquele( de( sete( anos( de(
idade.( Despedace( o( altar( de( Baal,( que( pertence( a( seu( pai,( e( corte( o( poste(
sagrado(de(Aserá(que(está(ao(lado(do(altar.(Depois(faça(um(altar(para(o(Senhor,(
o(seu(Deus,(no(topo(desta(elevação.(Ofereça(o(segundo(novilho(em(holocausto(
com(a(madeira(do(poste( sagrado(que(você( irá( cortar”.(Assim(Gideão( chamou(
dez(dos(seus(servos(e(fez(como(o(Senhor(lhe(ordenara.(Mas,(com(medo(da(sua(
família( e( dos( homens( da( cidade,( fez( tudo( de( noite,( e( não( durante( o( dia.( De(
manhã,(quando(os(homens(da(cidade(se(levantaram,(lá(estava(demolido(o(altar(
de(Baal,(com(o(poste(sagrado(ao(seu( lado,(cortado,(e(com(o(segundo(novilho(
sacrificado(no(altar(recém0construído!(Perguntaram(uns(aos(outros:(“Quem(fez(
isso?”(Depois(de(investigar,(concluíram:(“Foi(Gideão,(filho(de(Joás”.(Os(homens(
da( cidade( disseram( a( Joás:( “Traga( seu( filho( para( fora.( Ele( deve(morrer,( pois(
derrubou(o(altar(de(Baal(e(quebrou(o(poste(sagrado(que( ficava(ao(seu( lado”.(
Joás,(porém,(respondeu(à(multidão(hostil(que(o(cercava:(“Vocês(vão(defender(a(
causa( de( Baal?( Estão( tentando( salvá0lo?(Quem( lutar( por( ele( será(morto( pela(
manhã!( Se( Baal( fosse( realmente( um( deus,( poderia( defender0se( quando(
derrubaram(o(seu(altar”.(Por(isso(naquele(dia(chamaram(Gideão(de(“Jerubaal”,(
dizendo:( “Que(Baal( dispute( com(ele,( pois( derrubou( o( seu( altar”.(Nesse(meio(
tempo,( todos(os(midianitas,(amalequitas(e(outros(povos(que(vinham(do( leste(
uniram( os( seus( exércitos,( atravessaram( o( Jordão( e( acamparam( no( vale( de(
Jezreel.(Então(o(Espírito(do(Senhor(apoderou0se(de(Gideão,(e(ele,(com(toque(de(
trombeta,(convocou(os(abiezritas(para(segui0lo.(

!

3. AMOR(–(Gideão(se(APAIXONOU(pela(causa(do(seu(povo(e(ao(que(Deus(havia(
lhe(anunciado(e(pelo(que(o(povo(estava(passando(por(opressões,(pois(tudo(que(
o(povo(semeava(era(destruído(pelos(Midianitas.((

Gideão(ADOROU(COM(PROPÓSITO( suas(atitudes(e( seu(estilo(de(vida( fez( com(
que(sem(forças(braçais(vencer(os(inimigos.(Ele(usou(a(Adoração,(mesmo(tendo(
um( exército( muito( inferior( aos( seus( inimigos( ele( se( posicionou( e( se(
disponibilizou(para(Adorar(a(Deus(a(começar(na(sua(casa.(

(



!

Muitas#vezes#eu#você#passamos#por#GUERRAS:#Quando#clamamos#a#Deus#ele#se#levanta#

e# os# nossos# inimigos# se# dispersam# de# nossa# presença.# Salmos# 68.1# O# Que# Deus# se#

levante!#Sejam#espalhados#os#seus#inimigos,#fujam#dele#os#seus#adversários.#

Estes#são#os#inimigos#de#Deus:#

Tristeza,#Ansiedade,#Pobreza,#Miséria,#Doença,#Discórdia,#Divisão#e#Ingratidão.#

Temos# que# por# confiança# em# Deus# quando# ele# se# levanta# o# Senhor# peleja# por# nós.##

Quando#adoramos#a#Deus#ele#se#põe#em#pé#e#se#levanta#ao#nosso#favor.#

(

Aprendendo#
#

Aprendo# com# Gideão# que# mesmo# em# momentos# difíceis# que# eles# passaram,# mas#

persistiram#em#buscar#a#Deus.#

Gideão(estava(rodeado(por(inimigos(por(todos(os(lados.(Quantas(vezes(estamos(como(
Gideão(estamos(cercados(de(tantas(situações(e(pressões(em(nossas(vidas(

Mas#Deus#comissiona#a#Gideão#para#lutar.#

Gideão#monta#seu#exército#de#300#soldados#e#através#do# louvor#grito#venceu#os#seus#

inimigos.#

GIDEÃO'0!Juízes ( 7:19022 (

“Gideão#e#os#cem#homens#que#o#acompanhavam#chegaram#aos#postos#avançados#do#

acampamento# pouco# depois# da#meiaOnoite,# assim# que# foram# trocadas# as# sentinelas.#

Então#tocaram#as#suas#trombetas#e#quebraram#os#jarros#que#tinham#nas#mãos;#as#três#

companhias# tocaram#as# trombetas#e#despedaçaram#os# jarros.#Empunhando#as# tochas#

com#a#mão#esquerda#e#as#trombetas#com#a#direita,#gritaram:#“À#espada,#pelo#Senhor#e#

por#Gideão!”#Cada#homem#mantinha#a#sua#posição#em#torno#do#acampamento,#e#todos#

os#midianitas# fugiam#correndo#e# gritando.#Quando#as# trezentas# trombetas# soaram,#o#

Senhor#fez#que#em#todo#o#acampamento#os#homens#se#voltassem#uns#contra#os#outros#

com#as#suas#espadas.#Mas#muitos# fugiram#para#BeteOSita,#na#direção#de#Zererá,#até#a#

fronteira#de#AbelOMeolá,#perto#de#Tabate.”#

    #

Refletindo#
(

Perguntas(para(reflexão(em(nosso(estilo(de(vida(

Sua(casa(não(está(bem?(Seu(casamento(não(está(bem?((
Sua(empresa(não(está(bem?(
Seus(filhos(não(estão(bem?(
(
Não( tente( entender( o( por( que( você( esta( passando(mas( entenda( que(Deus( está( no(
controle.( Deus( tem( um( exercício( para( trabalhará( em( seu( favor( agora( mesmo(
disponível(ao(seu(favor.(
(
Deus(está(paralisando(seus(inimigos(pois(ele(peleja(a(favor(de(sua(vida.(
Fiquem(de(pé(todos(que(necessitam(de(um(exercício(ao(seu(favor(hoje(o(Senhor(está(
se(levanta(do(em(seu(favor.(
(
(
O( apóstolo( Paulo( dizia( em( 2( Coríntios( 4.5011( 0( Mas# não# pregamos# a# nós#

mesmos,#mas#a#Jesus#Cristo,#o#Senhor,#e#a#nós#como#escravos#de#vocês,#por#causa#de#

Jesus.# Pois# Deus,# que# disse:# “Das# trevas# resplandeça# a# luz”,# ele# mesmo# brilhou# em#

nossos#corações,#para#iluminação#do#conhecimento#da#glória#de#Deus#na#face#de#Cristo.#

Mas#temos#esse#tesouro#em#vasos#de#barro,#para#mostrar#que#este#poder#que#a#tudo#

excede#provém#de#Deus,#e#não#de#nós.#De#todos#os#lados#somos#pressionados,#mas#não#

desanimados;#ficamos#perplexos,#mas#não#desesperados;#somos#perseguidos,#mas#não#

abandonados;# abatidos,# mas# não# destruídos.# Trazemos# sempre# em# nosso# corpo# o#

morrer#de#Jesus,#para#que#a#vida#de#Jesus#também#seja#revelada#em#nosso#corpo.#Pois#

nós,#que#estamos#vivos,#somos#sempre#entregues#à#morte#por#amor#a#Jesus,#para#que#a#

sua#vida#também#se#manifeste#em#nosso#corpo#mortal.#

#

#

Aplicando#
(
CONCLUSÃO(–(Deus(usou(as(qualidades(de(Gideão(apresentou(7(delas(aqui:(

1. Chamado(
2. Carisma(
3. Talento(
4. Habilidade(
5. Capacidade(de(Influenciar(e(de(Comunicar(
6. Paixão(
7. Coragem(

(

FINAL#
!



Deus! nos! faz! nesta! noite! pessoas! capazes! de! influenciar! e! comunicar! a! pessoas! de!

Jesus!a!outras!pessoas!o!plano!e!projeto!de!Deus!na!vida!de!cada!um!de!nós!e!nas!

pessoas!que!nos!cercam.!

Nossas! Habilidades! serão! ainda! mais! aperfeiçoadas! para! a! expansão! do! Reino! de!

Deus!a!começar!em!nossa!casa,!bairro!e!na!cidade!onde!moramos.!

Deus! nos! torna! nesta! noite! pessoas! mais! corajosas! e! apaixonadas! pela! causa! de!

Jesus.!

!

2!TIMÓTEO!1.7!_!Pois!Deus!não!nos!deu!espírito!de!covardia,!

mas!de!poder,!de!amor!e!de!equilíbrio.!

(
           Pr. Nestor de Morais Junior 

Tema: O PROPÓSITO DA ADORAÇÃO. 
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