O EVANGELHO DE JOÃO
A verdadeira adoração
João 4. 19-24

19“O senhor deve ser profeta”, disse a mulher. 20“Então diga-me: por que os judeus insistem que
Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no
monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram?” 21Jesus respondeu: “Creia em mim, mulher,
está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém.
22Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com
conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus.23Mas está chegando a hora, e de fato já
chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura
pessoas que o adorem desse modo. 24Pois Deus é Espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem
em espírito e em verdade”. João 4.19-24

Sabia que Deus criou você para que o adorasse?
O desejo principal de Deus é que sejamos seus adoradores. Ele criou Adão e Eva para essa finalidade,
infelizmente nossos primeiros pais pecaram e desde então, nosso coração, sujo pelo pecado, busca adorar
qualquer coisa, ou pessoa no lugar do Deus-Criador.

Podemos ver esse fato na vida da Mulher Samaritana! Jesus em sua conversa com ela, mostra que ela
adorava pelo menos 3 coisas no lugar do Deus verdadeiro:
Ela adorava pessoas — Se casou por 5 vezes.

Ela adorava seu trabalho — Se preocupava com ele.

Ela adorava a religião — Discutiu com Jesus sobre quem estava certo sobre onde adorar.
Tendo em vista essa conversa de Jesus com a Samaritana surge a pergunta: Como podemos adorar a Deus
da maneira correta?
Vejamos juntos!
1.

O conteúdo da adoração

Jesus sabia que a mulher estava fugindo pela tangente:
19“O senhor deve ser profeta”, disse a mulher. 20“Então diga-me: por que os judeus insistem

que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é
aqui, no monte Gerizim, onde nossos antepassados [pais] adoraram?”
A Mulher Samaritana na verdade não queria que Jesus a ajudasse a entender que ela não era uma

verdadeira adoradora de Deus. Com esperteza, ela tentou distrair Jesus, chamando sua atenção para a
religião.

— Onde se adora? Perguntou ela, mas Jesus lhe ensina, e a nós também, que Deus não está preocupado
com o lugar, mas sim com o “que tem dentro” do nossa adoração.
Será que só podemos adorar a Deus na igreja?

Será que Deus só recebe um certo tipo de oração?
Será que Deus quer somente um tipo de música?

Será que Deus quer que nos vistamos com roupas bonitas e caras para o adorar?
Muitas vezes estamos preocupados com as mesmas coisas que a Mulher Samaritana.
Deus quer que o adoremos com conhecimento sobre quem ele é! Precisamos conhecer a sua Palavra para
isso e não apenas alguns pedaços dela.

A verdadeira adoração também tem Jesus no centro! Ele foi enviando pelo Pai para ser nosso salvador.
Ainda devemos adorar a Deus pelo que ele é — Deus é Espírito — Deus não é uma igreja, ou um objeto
qualquer. Somente em Espírito podemos adorá-lo verdadeiramente.

A adoração verdadeira, portanto, se preocupa principalmente com o conteúdo. Não é: Onde eu estou

adorando? Mas: Quem eu estou adorando? Minha adoração terá de ser sempre o Deus e Pai de nosso
Senhor Jesus Cristo, conforme nos foi revelado de Gênesis ao Apocalipse.

Quer consertar a sua adoração? Concentre-se em Deus. Olhe para Cristo; estude as Escrituras; clame
pela iluminação do Espírito Santo.
2. O coração do adorador

Deus quer o nosso coração completamente cheio do seu amor. Para isso, nossas emoções e vontades,
nossos sentimentos e pensamentos precisam ser cheios de Deus.

Jesus está nos ensinando que se adora a Deus com tudo o que somos!
3. As características da adoração

A verdadeira adoração é caracterizada da seguinte maneira (Jo 4.23-24):
“23Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo.
24Pois Deus é Espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em
verdade”.

Sendo assim, quem é que pode adorar a Deus?

Aquelas pessoas, inclusive crianças que receberam o Espírito Santo em seus corações. Lembra do que
Jesus falou a Nicodemos? Quem nasce do Espírito é espírito.

Somente quem se arrepende de seus pecados e crê em Jesus como salvador, pode verdadeiramente
adorar a Deus.

Seja você um verdadeiro adorador. Deus busca verdadeiros adoradores, homens, mulheres e crianças

que o adorem em espírito (coração ardente por Deus) e em verdade (cabeça cheia do conhecimento de
Deus revelado nas Escrituras).
Senhor Deus,

Agradeço por ter me criado com tanto carinho e amor. Sei que o seu desejo é que eu me torne um

verdadeiro adorador de quem o Senhor é. Obrigado por se revelar a mim, através da sua Palavra. Peço que
me ajude a crer em Jesus e ser salvo por ele.

Meu desejo é Te adorar em espirito e verdade!
EM nome de Jesus.
Amém!

