A adoração acontece
quando nós, criaturas,
honramos o nosso
Criador. Enquanto
mordomos da graça e
bênçãos de Deus neste
mundo, desejamos
exprimir e demonstrar a
nossa devoção ao Senhor
de todo o Universo.

O
poder
para

CONFIAR

Confiar é permitir que Deus assuma
o controlo de cada área da existência
humana, incluindo os nossos recursos. É
viver diariamente a soberania de Jesus
Cristo. Lucas 12:22-31
A confiança é um valor espiritual que
emana de um relacionamento íntimo
entre o crente e Deus. Da mesma maneira
que uma criança se segura na mão de
um pai, o cristão também se segura na
mão de Deus mediante a fé, apesar dos
desconhecidos desafios da vida.

A verdadeira

ADORAÇÃO é…

É mediante o Dom de
Deus e a graça salvadora
de Cristo que é
concedido ao mordomo
o poder para se entregar,
amar, dar, honrar e
adorar “Aquele que fez o
céu, e a terra, e o mar, e
as fontes das águas”.
“Que todos os seres
vivos louvem o Senhor!”
(Salmo 150:6 – A Boa Nova)

Nós adoramos a Deus
porque O amamos.
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O
poder
para

HONRAR

O poder
para SE

ENTREGAR

Entregar-se a Deus significa submeter
totalmente a vontade humana à Sua. Esta
resposta espiritual de renunciar a tudo em
nome de Deus é difícil a menos que Jesus
Cristo habite em nós. Gálatas 2:20.
Deus pede sempre a melhor adoração e
o melhor de nós – um sacrifício vivo. Ao
oferecermo-nos a Deus como uma dádiva
de louvor, estamos efetivamente a entregar-Lhe tudo aquilo que somos e temos. Este
gesto de entrega é o reconhecimento da Sua
soberania sobre a nossa vida.

“Adorem Aquele que fez o céu,
a terra, o mar e as fontes das águas!”
Apocalipse 14:7 (A Boa Nova)

Honramos a Deus, adorando-O com as nossas
ofertas de ação de graças e devolvendo-Lhe
os Seus dízimos. A entrega das ofertas é
uma expressão da nossa gratidão a Deus; e a
devolução dos dízimos é uma expressão da
nossa fidelidade para com Ele. Levítico 27:30, 32.
Traz os teus dízimos e ofertas à Sua presença.
Com eles “farás um banquete diante do
Senhor, teu Deus, no lugar que Ele escolher,
para aí fazer o Seu santuário (…) Assim
aprenderás a respeitar sempre ao Senhor, teu
Deus”. Deuteronómio 14: 22-26 – A Boa Nova.

O poder
para

AMAR

Amar a Deus com todo o nosso coração,
alma e entendimento é o mandamento
de Jesus para O colocarmos em primeiro
lugar na nossa vida. Este é um chamado
de adoração que procura gerar no
nosso coração um amor que advém do
conhecimento de que Deus é o Criador e
Redentor. “Nós amamo-l’O porque Ele nos
amou primeiro.” I João 4:19.
“Ama o Senhor teu Deus com todo o teu
coração, com toda a alma e com todo o
entendimento.” Mateus 22:37 – A Boa Nova.

O poder
para

DAR

