
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nestes dias ouvi um irmão chamado Rick Pino explicando como o louvor é uma expressão 
externa em favor de alguém que honramos e a adoração é um envolvimento e fogo interno 
enquanto nos prostramos diante daquele a quem servimos. 
 
A intimidade com o Espírito Santo, através do quebrantamento e da adoração, é o caminho 
bíblico para direcionamentos, fortalecimento e recursos, poder espiritual. É no altar de Deus que 
recebemos revelações para a nossa vida enquanto derramamos nosso coração. Se não há poder 
espiritual, só pode haver uma vida medíocre, mediana, comum, fadada às aflições e fracassos da 
vida carnal. Muitos crentes nunca experimentaram dessa intimidade e quebrantamento diante do 
Pai. Envolve mesmo, muito choro e emoções, mas é algo do Espírito em nosso espírito! 
 
Como é a sua vida de louvor? O que acontece em você e a partir de você como expressão 
máxima de louvor a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Dízimos, ofertas, cânticos, serviço, 
testemunho, amor prático ao próximo... o que mais você pratica todos os dias em honra e louvor 
a Deus? 
 
Como é a sua vida de adoração? Qual intimidade você tem com o Senhor e como você se prostra 
diante dele em adoração? Você vai ao altar quando ouve uma palavra desafiadora do Senhor? 
 
Se isso não faz parte da nossa vida cristã cotidiana, alguma coisa está errada, algo vai muito mal 
e é preocupante. 
 

João 4:19-24 
Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. 20 Nossos pais adoravam neste 
monte; vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. 
21 Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste 
monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. 22 Vós adorais o que não conheceis; 
nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. 23 Mas 
vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai 

 
DISCIPULADO 1/1 
O PAI PROCURA ADORADORES 
 
Adorador não é aquele que tem o dom de cantar. Todos nós somos chamados 
a uma vida de adoração. 
Adoração envolve sacrifício, envolve dar. O que temos dado ao Senhor?  
Como priorizamos seu Reino e missão?  
 
Nosso desafio em cuidar de uma família, gerando honra para Deus, se estende 
para as pessoas à nossa volta. Tanto os discípulos de Jesus com quem 
caminhamos, quanto aqueles que ainda precisam ser salvos, são 
responsabilidade de cada um de nós. Portanto, precisamos estar diante do 
Trono, buscando ao Senhor, recebendo direcionamentos, revelações, provisão 
para a vida cristã e o chamado evangelístico que todos têm.  
 
Tudo isso vem a nós enquanto estamos no altar, em intimidade, através da 
adoração! 



em espírito e em verdade; porque são estes que o Pai procura para seus 
adoradores. 24 Deus é espírito; e importa que os seus adoradores o adorem em 
espírito e em verdade.  

 
Preste atenção nesta revelação; o Senhor não deixou isso escrito sem que tivesse imensurável 
valor: “o Pai procura; procura adoradores”. 
 
No contexto dos versículos acima fica claro a vida religiosa do povo naqueles dias (e hoje 
também). Eles discutiam sobre onde e como deveriam realizar suas cerimônias religiosas. Jesus 
declara abertamente que o Espírito Santo já estava próximo de ser derramado sobre toda a carne. 
Dessa forma, todos poderiam adorar a Deus em qualquer lugar, em espírito, isso é, de uma forma 
não carnal, não litúrgica, física ou religiosa, mas espiritual. Passaríamos a adorar o Senhor também 
em verdade, através da verdade, através de Jesus, da Sua Palavra e de forma real e verdadeira, 
não simulada, dissimulada, religiosa, obrigatória. 
 
BUSQUE SE ENCHER DO ESPÍRITO ATÉ QUE TRANSBORDE 
Coloque um propósito de buscar o enchimento do Espírito Santo até que sua alma esteja 
totalmente derramada diante Dele. Até que seu corpo esteja solto, leve, à mercê do vento do 
Espírito. Até que seu espírito seja levado por Deus a um lugar espiritual e sobrenatural. 
 
Você pode programar isso para uma manhã ou uma noite em casa; pode decidir por isso em uma 
vigília ou no tempo de altar no próximo culto. Pode buscar por isso em qualquer lugar e em 
qualquer tempo. 
 

Hebreus 10:19-22 
Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de 
Jesus, 20 pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela 
sua carne, 21 e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, 22 aproximemo-
nos, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de 
má consciência e lavado o corpo com água pura. 
 
Marcos 15:38 
E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. 

 
NO ALTAR DA ADORAÇÃO VEM QUEBRANTAMENTO E REVELAÇÕES 
Tudo, absolutamente tudo que precisamos nos será dado pelo Senhor enquanto estamos diante 
Dele. Isso pode ser literalmente, enquanto estamos prostrados em algum lugar de adoração, mas 
pode ser durante o dia, enquanto temos comunhão em espírito com o Pai, ainda que atuando 
fisicamente nas tarefas naturais. 
 

Salmos 25:14 
A intimidade do SENHOR é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer 
a sua aliança. 

 
A ADORAÇÃO É DOAÇÃO, ENTREGA TOTAL 
Adoração e sacrifício são a mesma coisa. Quando nos prostramos em adoração, nos entregamos 
totalmente e entregamos tudo que temos. 
 

Gênesis 22:1-19 
Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão! Este lhe 
respondeu: Eis-me aqui! 2 Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, 
Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá; oferece-o ali em holocausto, sobre 
um dos montes, que eu te mostrarei. 3 Levantou-se, pois, Abraão de madrugada 
e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a 
Isaque, seu filho; rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe 
havia indicado. 4 Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. 
5 Então, disse a seus servos: Esperai aqui, com o jumento; eu e o rapaz iremos até 
lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. 6 Tomou Abraão a lenha 
do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho; ele, porém, levava nas mãos o 



fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. 7 Quando Isaque disse a 
Abraão, seu pai: Meu pai! Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho! Perguntou-
lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? 8 
Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto; 
e seguiam ambos juntos. 9 Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado; ali 
edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o 
deitou no altar, em cima da lenha; 10 e, estendendo a mão, tomou o cutelo para 
imolar o filho. 11 Mas do céu lhe bradou o Anjo do SENHOR: Abraão! Abraão! Ele 
respondeu: Eis-me aqui! 12 Então, lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e 
nada lhe faças; pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o 
filho, o teu único filho. 13 Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um 
carneiro preso pelos chifres entre os arbustos; tomou Abraão o carneiro e o 
ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. 14 E pôs Abraão por nome àquele 
lugar -- O SENHOR Proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: No monte do 
SENHOR se proverá. 15 Então, do céu bradou pela segunda vez o Anjo do 
SENHOR a Abraão 16 e disse: Jurei, por mim mesmo, diz o SENHOR, porquanto 
fizeste isso e não me negaste o teu único filho, 17 que deveras te abençoarei e 
certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a 
areia na praia do mar; a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, 
18 nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha 
voz. 19 Então, voltou Abraão aos seus servos, e, juntos, foram para Berseba, onde 
fixou residência. 

 
Quando dizimamos e ofertamos estamos louvando e adorando ao Senhor. 
Quando damos ao Senhor o melhor do nosso tempo em Sua presença estamos adorando. 
Quando damos ao Senhor, quebrantados, nossas lágrimas, sons, palavras, cânticos, coração... 
adoramos ao Senhor! 
 
Ele vem e se revela. 
Ele vem e nos revela, nos dirige. 
 
 
4 Perguntas para as conversas no Encontro das Células 
 
 

1. Quem entre nós reconhece que precisa buscar uma vida de adoração? 
 

2. Qual intimidade você tem com o Senhor e como você se prostra diante dele em 
adoração?  

 
3. Nos cultos, você assiste ou você dá o seu melhor em louvor? 

 
4. Quais decisões você toma hoje, mediante essa lição, para ser encontrado pelo Pai como 

um adorador?  
 
 

 


