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EBD – Escola Bíblica Dominical 

Professor (a): 

TEXTO BASE: 2 Timóteo 3. 1-5 

PALAVRAS CHAVE: Obstáculos, narcisismo, pecado e negligência. 

OBJETIVO: Perceber que a liturgia biblicamente orientada não é o motivo para um 

culto ser “frio” mas, sim que existem obstáculos reais que ameaçam a verdadeira 

adoração. 

Para entender a passagem 

 

Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. 

 

Salmos 122:1 

 

INTRODUÇÃO____________________________________________________________________ 

Por vezes, os cultos centrados nas Escrituras são acusados de serem frios, chatos, metódicos 

e engessados. A acusação é de que: “não se pôde sentir a presença de Deus”. Mas, será 

que essa percepção tem como causa motivadora a liturgia?  

Já vimos que não! Pois de uma maneira ou de outra, de forma adequada ou equivocada, 

somos liturgicus! Bom, o fato é que estamos diante de uma recorrente crítica ao culto 

biblicamente orientado. Mediante a isto, vamos buscar compreender as questões em torno 

desses levantes enxergando os possíveis obstáculos à adoração bíblica.  

I. EU, EM UM ALTO E SUBLIME TRONO________ _____________________________________ 

Isaías 6.1 – O Senhor estava assentado em um alto e sublime trono [...]! 

Devemos de certa forma compreender a cultura que nos cerca. Estamos imersos em uma 

sociedade que reflete o atributo principal do “mito de Narciso”. Narciso era um jovem muito 

belo pelo qual todas as moças apaixonavam-se e ele, por outro lado, não as correspondia 

pois estava desinteressado de mergulhar em qualquer relacionamento. Uma das moças 

mais apaixonadas pede então a uma deusa que faça Narciso se apaixonar por alguém e 

que essa pessoa não o corresponda e que assim ele sofra como ela sofria ao não ser 
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correspondida por ele. Esta deusa atende ao pedido da moça, mas Narciso continua a não 

se apaixonar, até que ele se dirige a um dos rios de sua cidade afim de beber água à 

margem e então Narciso comtempla a sua imagem, ao olhar fixamente para seu rosto 

refletido na água, apaixona-se por si mesmo. Ele tenta conquistar-se, mas não é 

correspondido até que ele em um momento de loucura, no ápice do amor por si mesmo, 

se lança em água e começa a abraçar sua própria imagem refletida, até o fundo, até 

morrer. As Escrituras já anunciavam o perigo do amor a si mesmo somente (cf. 2 Tm 3. 1-5). 

Vivemos tempos onde as pessoas dispõem suas preferências pessoais acima da vontade de 

Deus. Os homens amam mais a si mesmo e desejam viver uma vida independente de Deus. 

Os prazeres pessoais, coisas, planos, desejos e objetivos próprios são encarados como um 

estilo de vida. “Mundo” este, a qual Deus proíbe de amar, por que seria um amor 

incomparável ao “amor do pai” (1 Jo 2.15). “Tudo que há no mundo, a concupiscência (isto 

é, desejo forte) da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede 

do Pai, mas procede do mundo” (v. 16).  

Esse espírito mundano é uma barreira espessa capaz de impedir a verdadeira adoração. 

Fica evidente que o mundo estimula um estilo de vida onde o que vale é possuir, dominar e 

impressionar. Uma cultura regida pelo prazer a qualquer preço, uma sociedade hedonista. 

Em vez de vaidades humanas serem o ímã da vida, o homem renascido pelo Espírito deve 

colocar o Senhor no centro da sua vida. “Se você estiver amando qualquer prazer mais que 

as orações, qualquer livro mais do que a Bíblia, qualquer casa mais do que a de Deus, 

qualquer mesa mais do que a do Senhor, qualquer pessoa mais do que a Cristo, qualquer 

indulgência mais do que a esperança do céu, então tome conhecimento do perigo que 

você está correndo!” Se você ama mais suas preferências pessoais a respeito do culto e 

considera frio o culto biblicamente orientado, compreenda e reconheça que o problema 

não está na liturgia mas no coração desse século. Coração capaz de vibrar diante de uma 

“liturgia animada” mas não diante da vontade de Deus. 

II. EU, SANTO, SANTO, SANTO____________________________________________________ 

Isaías 6.2,3,4 – Santo, Santo, Santo é o Senhor [...]! 

O salmista nos chama a atenção de uma segunda possível barreira à adoração, além do 

egocentrismo, preferencias pessoais, mundanismo temos de encarar a necessidade de 

confessarmos os nossos pecados. “Se eu no coração contemplara a vaidade (heb. ‘awen, 

“iniquidade, falsidade, um ídolo”), o Senhor não me teria ouvido” (Sl 66.18). Pecados 

conscientes, cultivados e defendidos no íntimo do coração, vem a ser um dos motivos pelo 

qual Deus nos nega o prazer de sua companhia. O apego à impureza é contraditório ao 
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caráter Santo de Deus. Já vimos em Isaías 6.5 que o profeta confessou os seus pecados “Ai 

de mim! Estou perdido! ” O povo de Deus deve confessar e extirpar qualquer pecado que 

nos assedia (Hb 12.1). Podemos reconhecer o fato de que somos pecadores, mas é 

necessário ocorrer uma mudança verdadeira em nosso estilo de vida, a santificação.  

Segundo A. W. Tozer, o Espírito Santo, presença invisível de Deus, espreita, seleciona, decide. 

Busca um Jacó e rejeita um Esaú. Procura os eleitos, rejeita os não-eleitos. Busca os 

penitentes, rejeita os impenitentes. Vai após o homem disposto a se arrepender e tristemente 

afasta da sua presença o homem que ama o pecado. O Espírito Santo, todo sábOi, não 

erra, porque ele conhece todas as coisas. Ninguém é capaz de enganá-lo. O julgamento 

confirmará a decisão por ele tomada.  

III. EU E A NEGLIGÊNCIA_________________________________________________________ 

No meio das múltiplas barreiras que tornam a verdadeira adoração mais rara, nenhuma 

seria tão comum quanto a preguiça. O pregador de Eclesiastes encara a mocidade como 

o período da vida em que se deve lembrar do criador. “Antes que venham os dias maus... 

nos quais dirás: Não tenho neles prazer” (Ec 12.1). Porém, não há garantia de imunidade 

contra a preguiça para o jovem que se envolve nas práticas religiosas de sua igreja. A 

energia dos corpos novos se esvai. “Os jovens se cansam e se fatigam e os moços de 

exaustos caem” (Is 40.30) O cansaço atinge os mais zelosos, se não houver uma vigilância 

persistente contra este inimigo silencioso do bem-estar espiritual. O Irmão André falou a 

verdade, quando disse: É mais fácil esfriar um fanático do que esquentar um cadáver”. 

O preguiçoso não encontra dificuldade em justificar o defeito que arrasta a vida de 

comunhão com Deus. Como o conhecido vadio dos Provérbios, ele não sai de casa porque 

“um leão está lá fora!” (22.13); na hora de levantar para orar e ouvir a palavra sente a força 

soporífera a lhe convencer de que não tem maior responsabilidade diante de Deus. “Como 

a porta se revolve nos seus gonzos (dobradiças), assim, o preguiçoso, no seu leito” (Pv 26.14). 

A desgraça de muitas igrejas é evidente: há mais zelo entre comunistas ateus e mais 

fanatismo entre adeptos de seitas heréticas do que entre os membros do corpo de Cristo.  

Quem não tem zelo também não tem amor a Deus. A vida cristã não consiste apenas em 

esperar a última trombeta ou morrer de fome espiritual, porque “mete a mão no prato, e 

não quer ter o trabalho de a levar à boca” (Pv 26.15). A negligência no culto danifica a 

comunhão e é um mau exemplo para todos! Os novos aprendem dos mais velhos, que “não 

faz mal chegar tarde, abandonar o culto de oração, ou dar uma escapada no fim de 

semana”. “Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns...” (Hb 10.25).  
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IV. LITÚRGICO E ALEGRE___________________________________________________________ 

Devemos notar que o Narcisismo, o pecado não confessado e a negligência são fatores 

muito mais absurdos a serem considerados quando há frieza na adoração ao invés de uma 

liturgia biblicamente orientada. O problema não está na liturgia mas no coração indisposto, 

negligente e autocentrado. 

Nossos cultos não são sombrios mas sóbrios, ou seja, sério? A resposta é sim. A razão é que 

estar na presença do Deus Triuno nos leva a uma percepção sóbria de quem somos, de 

quem ele é, e do que estamos para fazer em resposta a esta reunião. É por isso que Hebreus 

12. 28-29 é tão importante quando falamos sobre adoração: “Sirvamos a Deus de modo 

agradável, com reverência e santo temor; porque o nosso Deus é fogo consumidor”. No 

entanto, isso significa que a adoração seja algo chato, frio, e sem graça. O salmista expressa 

que não pode ser assim, dizendo: 

Celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos 

diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus; foi ele quem vos fez e dele somos; 

somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio (Sl 100.1-3) 

No entanto, a alegria do Senhor não é meramente um sentimento emocional de felicidade, 

mas um deleite na graça e bondade do Senhor. O temor do Senhor contém feliz admiração, 

bem como um humilde e sóbrio assombro. 

Essa sincera resposta é melhor resumida pelas belas palavras do salmista, que diz estarmos 

no culto para alegrarmo-nos nele com tremor. Na adoração, reverência (temor/tremor) e 

entusiasmo (alegria) mesclam-se, como diz o antigo hinário, o Saltério. Alegria nunca pode 

ser associada com emoções desenfreadas ou com neo-pentecostalismo. Alegria é uma 

atitude, uma qualidade do coração. Estar alegre é estar grato ao Senhor por nos libertar de 

nossa condenação. A alegria no culto será cativada e expressa somente quando as pessoas 

estão profundamente convictas dos seus pecados e miséria. 

Alegria e reverência devem sempre estar unidas em nossa adoração. Devemos lembrar que 

reverência nem sempre significa calma, e alegria nem sempre significa ruído. O que isto 

significa é que a emoção profunda de alegria expressa no saltério, rico como é, só foi uma 

alegria semi-realizada, porque aqueles que cantavam na Antiga Aliança cantavam 

alegremente apenas o que ansiavam por vir, nós porém temos a realidade em Jesus Cristo. 

A primeira forma de manifestar alegria é ir ao culto com um senso de propósito, de entregar 

ao Senhor glórias em atitude de adoração e receber sua Palavra. Outra forma de se 

manifestar a alegria é ir ao culto para ter comunhão com seus irmãos e irmãs. Esse gozo e 

alegria é manifesto quando saímos de nossos lugares ao encontro de nossos irmãos (cf. FP 

4.21). Precisamos cultivar uma comunhão robusta uns com os outros, bem como aqueles 
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que nos visitam. Podemos ainda demonstrar a alegria cantando bem alto (cf. 5.19), como 

diz o Salmo 32.11: “Alegrai-vos no Senhor; e regozijai-vos, á justos; exultai, vós todos que sois 

retos de coração”. Por fim, outra forma de manifestar alegria no culto é levantando as mãos 

em oração e louvor (a princípio isso pode aparentar não natural ou estranho). Mas, a Bíblia 

frequentemente revela a postura daqueles que oferecem a oração, e o levantar as mãos é 

uma delas. Não é uma postura moderna ou inventada, mas bíblica. A elevação das “mãos 

santas” em oração é uma manifestação exterior de alegria (cf. 1 Tm 2.8). Moisés estende as 

mãos em intercessão por Faraó (Êx 9.29), Salomão o fez em uma oração de adoração na 

dedicação do templo (1 Rs 8.22), a congregação israelita levantou as mãos e gritou “Amém 

e Amém” quando a lei foi lida (Ne 8.6). Qual o sentido de levantar as mãos? Podemos 

encontrar respostas nas palavras instrutivas de Lamentações 2.19. Depois de chamar o povo 

a “clamar” e “derramar” o coração ao Senhor, Jeremias diz: “Levanta a ele as mãos”. O 

levantar das mãos é uma expressão externa do coração, de clamar a Deus (Cf. Lm 3.41; Sl 

28.2; 63.4; 77.2; 143.6).  

Portanto no culto, devemos ter reverência e temor, mas também com gratidão e 

empolgante alegria.  

V. APLICAÇÃO__________________________________________________________________ 

1. Na adoração verdadeira, devemos observar o nosso coração à luz das Escrituras, não 

permitindo que a cultura narcisista que nos cerca nos escravize; 

2. A verdadeira adoração evidência quando amamos mais a Deus do que a nós 

mesmos; 

3. Pecados não confessados nos distanciam da adoração centrada na Palavra. 

4. Na adoração biblicamente orientada, a negligência, a preguiça nos impede de 

percebemos o culto e usufruirmos dele para a glória de Deus. 

5. No culto, devemos reservar um espaço para confessamos os pecados diante do Deus  

Santo. 

6. Devemos ir ao culto com um senso de propósito de glorificar a Deus, tendo comunhão 

com os irmãos, cantando alto e com alegria levantando as mãos ao orar e cantar. 

 

Glossário: 

Liturgia: ordem da adoração. 

Culto: homenagem, de caráter religioso, ao que se considera divino ou sagrado. 

Assombro: grande espanto ou admiração. 

Temor/Tremor: sentimento de profundo respeito e obediência. 

Neo-pentecostalismo: É um movimento dentro do cristianismo que surgiu em meados dos 

anos 1970 e 1980, algumas décadas após o movimento pentecostal do início do século XX, 

ocorrido em 1906. 


