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Ao olharmos para a história do povo de Israel desde a saí-

da do Egito, seu caminho no deserto, até se estabelecerem em 

Canaã, podemos perceber a importância que há na adoração 

ao único Deus. Em diversos textos bíblicos, a adoração é citada 

como sendo exclusiva para Ele, e, além disso, o povo deveria 

adorá-lO sempre por ser o seu Senhor.

É importante entendermos, entretanto, que a adoração a 

Deus não foi algo que teve início apenas com o povo de Israel. 

No princípio de todas as coisas, o Criador fez o homem do pó 

da terra e deu a ele um propósito de lavrar a terra e guardá-

-la (Gn 2.15). A palavra hebraica usada no texto bíblico, porém, 

é “Abad” que dentre os seus significados estão os de “servir, 

prestar culto”, sendo assim, podemos afirmar que a humanida-

de tem um propósito desde a criação: Servir a Deus, adorá-lO e 

Lhe prestar culto.

Há um texto sobre adoração que é bastante conhecido. Está 

em João 4, quando Jesus se encontra com uma mulher sama-

ritana, à qual apresenta o seu Reino, travando um diálogo mui-

to simples com ela, e demonstrando ser alguém diferente. Ao 

perceber que Jesus não era um homem comum, considerando 

que fosse um profeta, ela lhe apresenta uma questão. Veja: “Dis-
se-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais ado-
raram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar 
onde se deve adorar”, Jo 4.19,20.

Jesus dá uma resposta que contraria a cosmovisão daquela 

mulher, isto porque ela estava lhe perguntando de acordo com 

os padrões de adoração que ela conhecia. Então, o Mestre a sur-

preende com sua resposta: “Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me 
que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém 
adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis; nós adoramos o 
que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora 
vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão 
o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais 
que assim o adorem. Deus é Espírito, e importa que os que o 
adoram o adorem em espírito e em verdade,” Jo 4.21-24.

Na realidade, Jesus pontua algo que até então não era dis-

cutido. Na visão do Mestre, pouco importava o local mas sim o 

coração. A adoração deveria ser verdadeira e vinda do espírito, 

isto porque ela vai além do que simplesmente cumprir os pro-

tocolos de culto institucional, mas tem a ver com uma vida de 

culto ao SENHOR, que é, de fato, o propósito da vida humana. 

Perceba que Jesus muda tudo com a Sua afirmação: DEUS 

É ESPÍRITO (sai do plano natural, e passa para o sobrenatural), 

e este é o real sentido da adoração. Não apenas servir externa-

mente, mas ter um coração de servo. Não apenas cultuar com 

rotinas, mas ter um coração que cultua ao Senhor e só quer 

adorar a Ele! Em vários momentos, o Senhor usou profetas para 

alertar ao povo sobre o perigo de cumprir rotinas, sem ter o 

coração adorador (Is 29.13), e uma das principais temáticas do 

debate de Cristo com a sociedade judia em sua época foi a hi-

pocrisia dos mestres e doutores da Lei.

Em outras palavras, o que Jesus reafirma é apenas o que 

tudo já apontava. Uma lógica de um Reino sobrenatural, que 

não tem a ver com aparências, etnias, poder aquisitivo, nem 

nada disso, mas tem a ver com corações que adoram em es-

pírito e em verdade e se entregam por completo. A verdadeira 

adoração, o culto ao Senhor é o propósito da vida cristã, e deve 

ser entendida como algo racional e cheio de entrega de corpo, 

alma e espírito.

“Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que 
apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradá-
vel a Deus, que é o vosso culto racional”, Rm 12.1.

Adoração, um princípio estabelecido por Deus
#conectou?
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