
LIÇÃO 03    SEM SAÚDE, MAS COM ADORAÇÃO 

O livro de Jó não é conhecido apenas pelo sofrimento extre-

mo que este servo de Deus passa, mas também pela capacida-

de de adorara a Deus em meio as aflições.

A Bíblia é enfática quando o tema é Adoração, ela é o propul-

sor de uma vida íntima com Deus. 

Vejamos o que a Bíblia diz sobre a Adoração:

Só devemos adorar a Deus:
“Então, disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao 

Senhor, teu Deus, adorarás e só a ele servirás”, Mt 4.10

A adoração deve ser verdadeira:
“Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem 

em espírito e em verdade”, Jo 4.24.

Deus é digno de toda a glória:
“Dai ao SENHOR a glória devida ao seu nome; adorai o SE-

NHOR na beleza da sua santidade”, Sl 29.2

Devemos adorar ao Senhor, pois Ele é o Criador:
“Digno és, Senhor, de receber glória, e honra, e poder, porque tu 

criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas”, Ap 4.11

Deus é único e zeloso, digno de toda adoração:
“Porque te não inclinarás diante de outro deus; pois o nome 

do SENHOR é Zeloso; Deus zeloso é ele”, Êx 34.14.

Devemos adorar ao Senhor, pois recebemos um Reino:
“Pelo que, tendo recebido um Reino que não pode ser abala-

do, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavel-

mente com reverência e piedade; porque o nosso Deus é um 

fogo consumidor”,  Hb 12. 28-29.

Devemos adorar a Deus, pois o juízo está em suas mãos:
“Dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, por-

que vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e 

a terra, e o mar, e as fontes das águas”, Ap 14.7

Adorando sempre!
#conectou?
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