Estudo para Células – 15/04/2015
Tema: Deus procura (João 4:14)

Adoração é dar a Deus o que lhe é devido em tudo o que Ele faz, em tudo o que Ele é.
O ser humano é um adorador nato; se não adorar a Deus vai adorar qualquer outra coisa (seu
time, sua carreira, seu carro, etc...)
Isso implica dizer que o ser humano adora porque tem sede na sua alma. No texto de João 4,
podemos ver no encontro de Jesus com a mulher Samaritana os estágios tanto da fé como da
adoração:
1.

O início da adoração (V. 10): A ATENÇAO DA MULHER ESTAVA NO CÂNTARO DE ÁGUA, QUANDO
JESUS ESTAVA PRONTO A LHE OFERECER UMA FONTE DE AGUA VIVA. É QUANDO NOS ACHEGAMOS A
DEUS, MAS O PERCEBEMOS COMO AQUELE QUE PODE RESOLVER OS MEUS PROBLEMAS MAIS IMEDIATOS.

2.

Crescendo na adoração (V. 16): É QUANDO SAIMOS DA VISÃO DE UM DEUS “RESOLVE PROBLEMAS”
PARA UMA PERCEPÇÃO MAIOR. É QUANDO PERCEBEMOS QUE ESTAMOS DIANTE DE ALGUEM QUE NOS
CONHECE, E CONHECE OS NOSSOS SEGREDOS (V19.20)
APRENDEMOS QUE A ADORAÇÃO NÃO É UMA QUESTÃO GEOGRAFICA, DENOMINACIONAL,TRADICIONAL.

3.

Adoração profunda e integral (V. 23,24):
a) Em Espírito: A adoração mais profunda é quando acontece no nível do espirito que é o
que há de mais profundo em nosso ser.
Não é baseada na DISPOSIÇÃO DO CORPO, nem na PULSÃO DOS SENTIMENTOS, mas é
baseada na obediência em amor a Deus e a sua Palavra.
Jesus revela que adoração profunda ,integral não é aquela que reconhece a Deus pelo que
Ele Pode fazer mas é aquela que reconhece a Deus por quem Ele é!

b) Em Verdade: Nosso discurso sobre adoração tem que ser condizente com a nossa prática
de adoração. Adoração é profunda, é integral quando se ganha a compreensão de que não
estamos apenas diante de um Mestre, diante de um profeta, mas diante do próprio Deus,
o Senhor dos céus e da terra!
4.

O que acontece com a mulher samaritana no encontro com Jesus:
a) Sua vida inteira muda: Ela passa a viver um novo estilo de vida, ela entende que
adoração é um estilo de vida, um jeito de viver!

b) Ela compartilha tudo: Adoração profunda provoca isso, tem uma fome diferente: fazer a
vontade de Deus.

c) As coisas materiais passam a ter valor relativo (V. 28).
Conclusão: Todo tem sede (perdão, aceitação, saúde, segurança, salvação). Podemos passar a vida inteira
buscando água em fontes que não podem aplacar a sede da nossa alma.
Muitos se achegam a Deus interessados apenas em que ele resolva seus problemas mais imediatos. Alguns
ficam só ai (e é uma pena). Mas Deus continua procurando esses verdadeiros adoradores. Será que Ele achará
aqui em mim? Em você?

