Capítulo 11: O Ir e o Vir da Adoração
Lição de Áudio do Velho Testamento no. 56

Objetivo: Aprender a maneira apropriada de entrar na presença de Deus e adorá-lO.
“Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra! Prestem culto ao Senhor com
alegria; entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o SENHOR
é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele: somos o seu povo, e rebanho do seu pastoreio. Entrem
por suas portas com ações de graças, e em seus átrios, com louvor; dêem-lhe graças e bendigam
o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno; a sua fidelidade permanece por
todas as gerações.”
—Salmo 100

No Velho Testamento havia um protocolo específico a ser seguido quando alguém se
apresentava diante do rei. Entrar na presença do rei não era um processo rápido nem simples.
Davi descreveu a adoração, como entrar na presença de Deus com um protocolo específico a ser
seguido. A única maneira de entrarmos na presença de Deus é com ações de graças e louvor, e
uma das melhores maneiras de expressar ação de graça é através do louvor.
Quando entramos na presença de Deus podemos conhecer por experiência aquilo que só
conhecíamos intelectualmente. Experimentamos como Deus é bom, aprendemos do Seu desejo
de conhecer todos os povos de todas as nações e conhecemos a alegria de serví-lO. O padrão de
adoração nos leva a um relacionamento mais profundo com Deus e os resultados são crescimento
e frutos para Ele.
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1. Verdadeiro ou Falso? Muitos Salmos podem ser usados como música para adoração.
2. Verdadeiro ou Falso? Podemos adorar a Deus apenas com um grupo de outros crentes da
igreja..
3. Verdadeiro ou Falso? Música é bom, mas não tem nada a ver com adoração a Deus.
Assinale a resposta correta
4. Como devemos entrar na presença de Deus?
a. Vestidos com a nossa melhor roupa
b. Com rituais bem específicos
c. Com ações de graça, louvor e cânticos
d. Com dor por causa do que perdemos
5. Qual é a nossa convicção depois de estarmos na presença de Deus?
a. O Senhor é Deus.
b. O Senhor é bom.
c. Deus quer que todos sobre a face da terra O adorem e O sirvam.
d. Todas as opções acima
e. Nenhuma das alternativas
6. Por quanto tempo dura a misericórdia de Deus?
a. Até que acabe a paciência dEle
b. Até que a gente peque pela sétima vez
c. Cerca de vinte anos
d. Para sempre
7. Como Deus nos resgata?
a. Apenas fisicamente
b. Apenas emocionalmente
c. Apenas espiritualmente
d. De todas as formas necessárias
8. Que tipo de pessoa Deus sara, redime e resgata?
a. O cego, o cativo e o quebrantado
b. Apenas os que são auto-suficientes
c. Apenas os que temem a Deus
d. Apenas aqueles que têm valor
9. Qual é a ferramenta preferida de Deus para trazer avivamento para o Seu povo?
a. Bom ensino
b. Deixar o Seu povo passar por grandes necessidades
c. Dar ao Seu povo tudo o que precisam
d. Punir o Seu povo por cada erro cometido
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10. Qual é o resultado final da obra de salvação de Deus?
a. Podemos louvá-lO e adorá-lO.
b. Conseguimos o que queremos.
c. Nunca mais temos problemas.
d. Guardamos segredo e não tocamos mais no assunto.

De quantas maneiras você foi salvo? Foi curado fisicamente? Liberto de alguma
escravidão? Teve os seus olhos iluminados? O que Deus fez para você louvá-lO?
Determine começar o dia louvando e agradecendo a Deus.

Agradeça a Deus pela Sua redenção em todas as áreas da sua vida. Passe algum tempo
louvando e adorando a Deus por tudo o que Ele fez e declarando como Ele é bom.
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