VERDADEIROS ADORADORES
TEXTO: JO 4:23,24

1 – Nossa adoração no espírito não está restrita a um lugar ou forma, mas á essência da vida
do Espírito. Padecemos quando ficamos limitados nas regras, no tempo ou a lugares
específicos para adoração. Vejamos estes exemplos para entendermos melhor.










Fomos ensinados á ir ao altar, mas em Cristo somos o altar.
Fomos ensinados á ir para a igreja, mas em Cristo somos a igreja.
Fomos ensinados a ter reverencia no templo, mas em Cristo somos o templo.
Fomos ensinados a trazer oferta à casa de Deus, mas em Cristo somos a oferta
que Deus deseja.
Fomos ensinados a participar do culto, mas em Cristo somos o culto.
Fomos ensinados que adoração é musica lenta, mas é obediência a Deus.
Fomos ensinados a ter um tempo de oração, mas em Cristo oramos em todo
tempo.
Fomos ensinados a sentir a unção, a gloria, o fogo, o poder em vez de entender
e manifestar a Cristo que já possui tudo isto e agora habita em nós.

2 - Esta adoração em espírito e em verdade não significa uma adoração com seriedade, de
coração ou com sinceridade, como alguns pensam.
A adoração em verdade é: Adoração por meio do Espirito



A adoração em espírito, apartir do Espírito Santo que comunica a vida divina a nós.
O relacionamento vivo com Deus, uma real correspondência e harmonia entre o Pai
que é Espírito e o filho (nós) que vivemos pelo espírito.

3- A primeira vez onde se vê a palavra adoração.
Gen 22:1-12 – Adorar é temer a palavra de Deus e obedecer a ela.
O que nos torna adoradores verdadeiros e espirituais é receber e se submeter ao Espírito que
revela quem é o Pai e o que Lhe agrada.

Avisos:
1 – Nesta sexta temos reunião de oração as 20:30h.
2 – Oração dos Homens – Segunda as 20:30h.
3 – Festival de sopas – Sábado dia 01 de Julho ás 19h. Toda a renda será destinada ao
projeto mantenedor. Convide seus amigos.

