
 

 
 

 

04 – ADORAÇÃO – GLORIFICANDO A DEUS EM TUDO 

Quebra Gelo – ENXERGANDO O QUE É BOM 
 

O que você vai precisar: a) 1 folha de papel b) 1 copo com água pela metade 
 

 Distribua a folha de papel com um pontinho preto no meio para cada um dos participantes e peça que olhem para 

a folha por uns dois minutos. Então pergunte o que viram – certamente dirão que viram o pontinho preto. 
 

 Recolha os papéis e dê o copo com água pela metade para cada um. Peça que olhem para o copo por uns dois 

minutos também. Depois pergunte se o copo está meio cheio ou meio vazio – certamente dirão que está meio 

vazio. 
 

 Depois de recolher os copos, fale sobre a necessidade de tirarmos os olhos do problema – pontinho preto – e 

olharmos para as soluções ao nosso redor, representado por todo o restante da folha em branco, deixando de ser 

negativista: o copo meio vazio, e passando a ser mais otimista: representado pelo copo meio cheio. 
 

Devemos levá-los a crer e a confiar em Deus, ainda que as circunstâncias sejam difíceis. 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 

- Ore ao Senhor pela vida do seu líder do PGM e demais irmãos 

- Ore por um amigo que você gostaria de ter com você aqui no PGM 
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) -– Tempo de adorar ao Senhor! Você líder pode 

sugerir um cântico para o tempo de adoração. 
 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração em Duplas (20 min) – Nesta semana, teremos antes 

da Momento da Palavra o nosso Momento de Oração em duplas. Este é um momento muito precioso e m nossa 

encontro semanal dos Pequenos Grupos, é tempo de orarmos uns com outros. Multiplique em duplas e 

compartilhe com sua dupla de oração sua experiência de leitura da Bíblia e oração da semana.  
 

Tempo da Palavra (20 min) – João 4.23 e 24 – “23 Mas vem a hora — e já chegou — em que os verdadeiros 

adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus 

adoradores. 24 Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.” 
 

 Neste último domingo finalizamos a série: Compreendendo nosso DNA. Nesta última mensagem, fomos 

desafiados sobre o a verdadeira adoração. Meditamos sobre o valor da EXALTAÇÃO. Temos aprendido que o 

nosso DNA como Igreja de Jesus, são características que nos relaciona com Cristo. São as marcas de Cristo que 

serão identificadas em nós como Igreja. Quais seriam então nossas características como Comunidade Batista 

HOPE? Começamos pela HOSPITALIDADE, passamos pela ORAÇÃO, pela PROCLAMAÇÃO e agora no 

último domingo aprendemos sobre a EXALTAÇÃO. Para nós como Comunidade HOPE, temos um valor como 

Igreja: “Ser uma igreja onde Deus é glorificado em tudo. 

 Exaltação é o ato de glorificar, de exaltar. Assim o dicionário traz como uma das suas definições. Como 

Igreja, temos por Missão glorificar o nosso Senhor e Salvador. Paulo nos diz em 1ª Co 10.31 - “Portanto, se vocês 

comem, ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus.” Conceito este que o 

Salmista já ensina no Salmo 115 - “Não a nós, SENHOR, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da 

tua misericórdia e da tua fidelidade.” -  E João a narrar as últimas coisas no Apocalipse nos ensina: "— Aleluia! 

A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus!”- Ap. 19.11 

Nós fomos criados para exaltar o nosso criador. Por que Ele é o único que é digno de receber toda a Glória. 

Paulo nos ensina em Romanos 11.36 - “Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, 

a glória eternamente. Amém!” No diálogo de Jesus e a Samaritana aprendemos lições preciosas sobre a exaltação, 

sobre a adoração ao Senhor - João 4. 23 e 24 – “23 Mas vem a hora — e já chegou — em que os verdadeiros 

adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. 

24 Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.” - Aprendemos no 

domingo que: 
 

 A ADORAÇÃO NÃO ESTÁ CONDICIONADA A UM LUGAR - João 4.20 e 21 - "20 Nossos pais 

adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. 21 Jesus 

respondeu: — Mulher, acredite no que digo: vem a hora em que nem neste monte nem em Jerusalém 



vocês adorarão o Pai.” - A adoração ao Senhor não está condicionada ao lugar. Por isso somos a Igreja do 

templo e das casas. Podemos adorar ao Senhor em todos os lugares. Nada pode impedir a expressão de um 

coração adorador. 
 

 DEVEMOS ADORAR QUEM CONHECEMOS - João 4.22 - "Vocês adoram o que não conhecem; 

nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus." A mulher provavelmente conhecia 

e acreditava inúmeras passagens que falavam das promessas sobre o Messias, e ela o esperava. No entanto, 

ela não percebeu que estava falando com Ele. 
 

 DEVEMOS ADORAR EM ESPÍRITO E EM VERDADE - João 4.23 e 24 – “23 Mas vem a hora — e 

já chegou — em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são 

esses que o Pai procura para seus adoradores. 24 Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores 

o adorem em espírito e em verdade.” - Adoração não é uma questão de geografia, e sim de rendição e 

coração. O Pai está à procura destes verdadeiros adoradores. 
 

Ao término fomos desafiados a não deixarmos outros ídolos em nosso coração. A Adoração ao Senhor deve 

ser única em nossas vidas. Não podemos permitir que outros ídolos tomem o lugar que é somente dEle. 

  

Vamos as Perguntas para Reflexão: 
 

1 – Jesus ensinou sobre a verdadeira adoração. Baseado no texto bíblico o que é a verdadeira adoração. 

Compartilhe. 
 

2 – Se eu não adoro a Deus somente no templo, como posso adorar a Deus em todos os lugares? De exemplos 

práticos. 
  

3 – Paulo e Silas na prisão adoravam ao Senhor. Como fazer para que diante das crises e desafios da vida, em 

nossos lábios não se encontre a murmuração? 
  

 

 

 

 

 

 
 

Tempo da Igreja (5 min): Compartilhe com seu PGM sobre nossas principais atividades abaixo: 
 

- VIGÍLIA DE ORAÇÃO - É tempo de clamar ao Senhor! Sexta-feira, dia 01/03 as 20h na HOPE venha clamar 

ao Senhor. Será um tempo precioso de buscarmos ao Senhor. Contamos com você! Iremos das 20h até a 24h 

clamando por nossas famílias, por nossos amigos, por nossa igreja e por nossa nação! Marque já na sua agenda. 
 

- CAFÉ DA COMUNHÃO - “e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração,” – 

Assim nos mostra Lucas em atos 2.46 como era o dia a dia da Igreja. Queremos lhe convidar a desfrutar deste 

momento de ter tudo em comum. Teremos nosso primeiro Café da Comunhão de 2019. Será na terça-feira dia 

05/03 (feriado) as 8h no Taguaparque. Mobilize seu PGM para este tempo de bênçãos! 
 

- ELAS E ELE - Dia 16/03 será o nosso primeiro Encontro de Mulheres do ano – Elas & Ele. Não deixe para 

última hora, faça logo sua inscrição. Investimento R$ 20,00  
 

- MISSÕES MUNDIAIS - Meses de março e abril em nossa Comunidade HOPE, temos a alegria de nos 

envolvermos mais diretamente com os desafios missionários ao redor do mundo. A missão de fazer toda a Terra 

se alegrar é para hoje e para todos nós. Nossa missão como Igreja é levar esperança a todas as nações!  
 

 

 

 

DESAFIO DA SEMANA 
Nos próximos dias, diga não à reclamação. Uma semana sem reclamação e com mais adoração. 


