QUANDO OCORRE A VERDADEIRA ADORAÇÃO?
TEXTO: Deuteronômio 26:1-11
1 Quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por
herança e dela tiverem tomado posse e lá estiverem estabelecidos,
2 apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo o que produzirem na terra que o Senhor,
o seu Deus, lhes dá e ponha tudo numa cesta. Depois vocês deverão ir ao local que o
Senhor, o seu Deus, escolher para habitação do seu Nome
3 e dizer ao sacerdote que estiver exercendo o cargo naquela ocasião: "Declaro hoje ao
Senhor, ao seu Deus, que vim para a terra que o Senhor jurou aos nossos
antepassados que nos daria".
4 O sacerdote apanhará a cesta das suas mãos e a colocará em frente do altar do
Senhor, do seu Deus.
5 Então vocês declararão perante o Senhor, o seu Deus: "O meu pai era um arameu
errante. Ele desceu ao Egito com pouca gente e ali viveu e se tornou uma grande
nação, poderosa e numerosa.
6 Mas os egípcios nos maltrataram e nos oprimiram, sujeitando-nos a trabalhos
forçados.
7 Então clamamos ao Senhor, ao Deus dos nossos antepassados, e o Senhor ouviu a
nossa voz e viu o nosso sofrimento, a nossa fadiga e a opressão que sofríamos.
8 Por isso o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte, com feitos
temíveis e com sinais e maravilhas.
9 Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra onde manam leite e mel.
10 E agora trago os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste". Ponham a
cesta perante o Senhor, o seu Deus, e curvem-se perante ele.
11 Vocês e os levitas e os estrangeiros que estiverem no meio de vocês se alegrarão
com todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias.
INTRODUÇÃO:
• A Bíblia relata neste texto a festa da colheita.
• Tratava-se de uma das festas mais significativas da cultura judaica, pois nos revela o
crescimento da nação a partir de um começo tão modesto, embora fiel (v. 5).
• A verdadeira adoração ocorre quando:
1. ENTREGAMOS OS PRIMEIROS FRUTOS A DEUS (v. 2)
• “Apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo o que produzirem na terra que o
Senhor, o seu Deus, lhes dá e ponham tudo numa cesta. Depois vocês deverão ir ao
local que o Senhor, o seu Deus, escolher para habitação do seu Nome”.
• O que significa, hoje, entregar os primeiros frutos?
• Significa entregar a Deus nosso melhor — dons, habilidades, talentos, recursos, a
própria vida.
• Isso é adorar: entregar o melhor ao Senhor.
• Veja o que disse o rei Davi: “Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que
não me custem nada” (2 Samuel 24:24).
2. RECONHECEMOS OS FEITOS DO SENHOR (v. 3)
• “[vocês deverão] dizer ao sacerdote que estiver exercendo o cargo naquela ocasião:

‘Declaro hoje ao Senhor, o seu Deus, que vim para a terra que o Senhor jurou aos
nossos antepassados que nos daria’ ”.
• Recebemos a terra prometida pelo Senhor! Ele é quem nos dá tudo: “Seu divino
poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida” (2 Pedro 1:3).
3. TEMOS CONSCIÊNCIA DE ESTAR NA PRESENÇA DO DEUS VIVO (v. 4-5)
• “O sacerdote apanhará a cesta das suas mãos e a colocará em frente do altar do
Senhor, o seu Deus. Então vocês declararão perante o Senhor, o seu Deus: ‘O meu
pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito com pouca gente e ali viveu e se
tornou uma grande nação, poderosa e numerosa’ ”
• Temos perdido a percepção da presença do Senhor e de que somente diante dele
podemos adorar.
• O Senhor está entre nós. Isso é muito sério!
• Falta-nos temor: “Então disse Deus: ‘Não se aproxime. Tire as sandálias dos pés,
pois o lugar em que você está é terra santa’ ” (Êxodo 3:5).
• A terra era santa porque Deus estava ali!
4. AGRADECEMOS OS LIVRAMENTOS DO SENHOR (v. 6-8)
• “Mas os egípcios nos maltrataram e nos oprimiram, sujeitando-nos a trabalhos
forçados. Então clamamos ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados, e o Senhor
ouviu a nossa voz e viu o nosso sofrimento, a nossa fadiga e a opressão que
sofríamos. Por isso o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte,
com feitos temíveis e com sinais e maravilhas”.
• Adoremos ao Senhor pelo seu poder, pelo seu livramento, pelos seus maravilhosos
sinais e prodígios, pelo seu forte braço quebrando reinos poderosos, como no antigo
Egito.
5. NÓS NOS ALEGRAMOS PELA PROVIDÊNCIA DO SENHOR (v. 9-11)
• “Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra onde manam leite e mel. E
agora trago os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Ponham a cesta
perante o Senhor, o seu Deus, e curvem-se perante ele. Vocês e os levitas e os
estrangeiros que estiverem no meio de vocês se alegrarão com todas as coisas boas
que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias”.
• O ato de adorar é na verdade consequência de uma vida consagrada ao Senhor.
• A verdadeira adoração não é mecânica, mas alegre e permeada de muito temor por
estar perante Deus!
CONCLUSÃO
• Estamos absorvendo a ideia de que adoração é música, dança, expressão corporal.
• Embora também o seja, é muito mais que isso.
• Adoração é estilo de vida.
• Todo ato de cantar é, de fato, adoração?
• Tudo o que canto expressa verdadeiramente minha adoração?
• É claro que não.
• Como vimos, expressar adoração é relacionar-se com Deus.
• Nosso desafio, portanto, é este: expressar verdadeira adoração como estilo de vida!

