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obstáculos à adoração

As ofertas de adoração que tem 
consagrado ao Senhor corres-
pondem ao melhor que pode 
dar a Deus?

A sua vida, de segunda-feira a 
sábado, é coerente com a sua 
adoração ao domingo?

Existe algum relacionamento 
que tenha necessidade de 
concertar para que Deus possa 
aceitar a sua adoração?

Por vezes, ouvimos dizer que o mais importante num ato litúrgico 
é “a atitude de coração do adorador e não tanto o que se entrega 
de oferta”. Mas será isto totalmente verdadeiro?
Na verdade, podemos ver nas Escrituras que Deus não aceita qual-
quer tipo de adoração, mesmo que o adorador tenha vontade de 
O adorar.
Logo após a queda, somos conhecedores de um culto que é reali-
zado por Abel e Caim em Gn 4:1-7. Deus rejeitou a oferta de Caim 
(vs.5), no entanto, aceitou a oferta de Abel (vs.4). Caim, apesar 
de ter fé e de considerar que Deus era digno de ser adorado, 
preparou uma oferta, porém, Deus não se alegrou e a oferta não 
foi aceite. A razão para esta rejeição podemos entendê-la pelo 
contraste com a oferta de Abel, que entregou as “primícias” e a 
“gordura” (v.4). As primícias correspondiam aos primeiros animais 
nascidos e a gordura era a melhor parte de um animal. Esta oferta 
de Abel demonstrava admiração e dignificava Deus com toda a 
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honra e glória. Caim também ofertou, mas ficou com a melhor parte para si. Desde o início que Deus revelou 
ao seu povo que não aceita menos do que o melhor. Adoração implica ter Deus acima de nós mesmos, e como 
alvo de toda a glória.
O profeta Isaías, logo no primeiro capítulo do livro profético, revela-nos que Deus não aceitava a adoração do 
seu povo. O Senhor estava farto dos sacríficos, das festas, do incenso e das reuniões solenes do seu povo – “As 
vossas Festas da Lua Nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece; já me são pesadas; estou 
cansado de as sofrer.” (Is.1:14). A razão que Deus alegava era a hipocrisia do povo. Judá continuava a fazer 
a adoração no templo, como nos tempos de grande fervor espiritual, mas a sociedade estava corrompida. A 
corrupção, a violência e a exploração dos mais fragilizados eram uma realidade, à semelhança do que acontecia 
com os povos pagãos. Deus rejeitou a oferta litúrgica destituída de uma vida íntegra e consagrada. O rituais 
religiosos são vazios e desconsiderados por Deus quando o adorador não expressa a soberania e a vontade de 
Deus no seu dia-a-dia.
Outro dos obstáculos à adoração tem a ver com os relacionamentos humanos. Jesus ensinou os seus discípulos 
a deixarem de entregar uma oferta se tivessem relacionamentos quebrados “...vai primeiro reconciliar-te com 
teu irmão; e, então, voltando, faze a tua oferta” (Mt. 5:24). O corte de relações com alguém pode implicar a 
violação do mandamento “amarás ao teu próximo como a ti mesmo” (Mt. 22:39). Ignorar pessoas, ou matá-las 
no coração são empecilhos à adoração. A adoração exige verdade e submissão à vontade de Deus em todos os 
aspetos da nossa vida. Deus ajuda-nos a seguir a sua vontade porque quer o melhor para nós. Se o Senhor acei-
tasse uma oferta inferior ao melhor que podemos dar, destituída de uma vida submissa à sua vontade e que não 
tivesse em conta o amor ao próximo, não seria um Deus perfeito, verdadeiro, amoroso e digno de todo o louvor.
A Adoração não depende das intenções do coração do homem, que segundo a Bíblia é “enganoso”. A adoração 
acontece quando o adorador se coloca diante de Deus em submissão, amor e reverência, numa aliança de vida.



temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela protecção e bênçãos do Senhor. 

Pela nossa Igreja, pastores, membros, visitantes, pelos que nos seguem online.

Pelos nossos pastores e liderança. 

Pela direcção do Senhor em todas as actividades e planos da Igreja. 

Pelas decisões e mudanças que terão que ser realizadas. 

Pelas aulas no EVM e no Seminário. 

Tempo Covid: 
   - Cura completa para o nosso país. 

Pelos mais fracos, idosos, doentes.

Para efeito de entrega de dízimos e outras ofertas
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Parabéns!



agenda e notícias
Reunião de Oração “Mulheres que Oram”
Terças - 21h às 22h
Através do Zoom
https://us02web.zoom.us/
j/83018423307?pwd=ZjdFYW1CQ1YrSU0r-
MlVSbG1LM0lKUT09
ID da reunião: 830 1842 3307
Senha de acesso: 265595

Reunião de Oração - Homens
Através do Zoom  | Terças - 21h30
https://us02web.zoom.us/j/81235225960?pw-
d=U25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09

ID da reunião: 812 3522 5960
Senha de acesso: 491740

Reunião de Oração
Através do Zoom  | Sexta-feira - 20h
https://us02web.zoom.us/j/135539059?pwd=dH-
VYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09

ID da reunião: 135 539 059
Senha de acesso: 729748

Inscrição para os Cultos
Esta semana, as inscrições para o culto de 
domingo irão abrir mais tarde, enquanto o 
Conselho Pastoral se reúne para decidir como 
serão as próximas actividades da igreja daqui 
em diante. Pedimos sabedoria e as vossas 
orações neste momento importante!

Retiro 
Continuam abertas as inscrições para o nosso 
primeiro retiro pós-confinamento!  
 
Vai ser muito bom e edificante passarmos 
estes dias juntos.  
 
Mais informações: 
Jorge Sousa - 915 814 201 
Sheila Lopes - 918 473 352
Ruben Bento - 925 797 864
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