
      

V I S Ã O  

Ser uma Igreja Bíblica, relevante para a sociedade e 

comprometida com a grande comissão para 

comunicar o evangelho de todas as maneiras e 

formas possíveis. 

 

O PODER DA ADORAÇÃO 

Deus merece toda nossa adoração. Adorar é mostrar dedicação 

total, amor e respeito por Deus. Adorar a Deus é reconhecer sua 

glória e lhe dar honra. Adoração é declarar que Deus é digno. É 

admirar o caráter de Deus e deleitar-se com seus feitos. É uma 

reação ativa a Deus, pela qual, declaramos sua dignidade 

ADORAÇÃO NÃO É UM CLIMA. É UMA REAÇÃO AO 

AMOR DE DEUS. Se o que fazemos não é isso, estamos como 

os soldados que rasgaram as vestes de Jesus e zombaram dele. 

Antes da música ,vem a vida. Antes das palavras, o testemunho.  

 

A palavra Adoração, tanto no Velho como no Novo testamento 

significa: Prostrar-se, ajoelhar-se ... Você entende que adorar a 

Deus é se render à sua grandeza?  

Salmos 95:6 “Venham! Adoremos prostrados e ajoelhemos diante 

do Senhor, o nosso Criador”.  

 

A Adoração acontece pelo Espírito e pela verdade. Não podemos 

adorar no espírito somente, pois o espírito sem verdade é 

impotente. 

João 4:24 “Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores 

o adorem em espírito e em verdade".  

Você é verdadeiro com o Senhor em tudo o que faz? 

 

A adoração envolve tudo que somos e que temos.  

Salmos 2:11 “Adorem o Senhor com temor; exultem com tremor”.  

 

Vamos terminar cantando um louvor de Adoração a Deus? 

Ou façam a capela ou coloquem no youtube 

 https://maistocadas.mus.br/maranata-avivah-feat-fernanda-

madaloni/ 

 

 

 

T E X T O  

 

 

Mt 27. 27-31  

INICIE 

ORANDO 

TENHA UM 

MOMENTO DE 

LOUVOR 

5MIN 10MIN 

MOMENTO DE 

ORAÇÃO 

MINISTRAÇÃO 

DA PALAVRA 

20MIN 30MIN 

TEMPO DE IGREJA – compartilhe 

por último as programações e 

atividades da Igreja 

 

INFORMAÇÕES DE ATIVIDADES 

 

✓ Envolva seu PGM no culto de oração aos domingos 

as 8h. 

✓ Faça parte da Escola Bíblica Discipuladora 

✓ E a oferta missionária? seu PGM está envolvido? 

 

 

 

 

 

 

PEQUENO GRUPO MULTIPLICADOR 

 “lugar de servir a Deus e amar ao Próximo” 


