1º Trimestre de 2019: Igreja, a unidade do corpo de Cristo

LIÇÃO 11

UM LUGAR DE ADORAÇÃO

#conectou?

Pessoas que adoraram na dificuldade

Adoração é o ato de reverenciar, de prestar honra e glórias
a Deus, é o reconhecimento da dependência de Deus e quem
sem Ele o homem não é nada.
Na Bíblia existem vários relatos de pessoas que adoraram
a Deus em meio a dificuldade e que receberam a resposta
do Senhor.
Vejamos algumas passagens que demonstram isso:
Jó - Era reto e íntegro aos olhos de Deus. Foi tocado por
Satanás, perdendo filhos, bens, amigos e saúde, porém sempre
foi um adorador verdadeiro.
“Então, Jó se levantou, e rasgou o seu manto, e rapou a sua
cabeça, e se lançou em terra, e adorou, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá; o SENHOR o deu e o
SENHOR o tomou; bendito seja o nome do SENHOR. Em tudo
isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma”, Jó 1.20-22.
O resultado desta adoração foi:
“E o SENHOR virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos

seus amigos; e o SENHOR acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía”, Jó 42.10.
Ana - Era mulher de Elcana, que também tinha outra
esposa por nome Penina. Esta humilhava Ana por não ter
filhos, porém, mesmo em aflição Ana adorava ao Senhor.
“...porém tenho derramado minha alma perante o Senhor”,
1Sm 1.15b.
O desejo de Ana de ser mãe foi realizado por Deus, pois Ana
se mostrou uma verdadeira adoradora apesar das adiversidades.
“Então, orou Ana e disse: O meu coração exulta no SENHOR,
o meu poder está exaltado no SENHOR; a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o SENHOR; porque não há outro fora
de ti; e rocha nenhuma há como o nosso Deus”, 1Sm 2.1-2.
“Dai ao SENHOR a glória devida ao seu nome; adorai o SENHOR na beleza da sua santidade”, Sl 29.2.
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