
 

 
40 DIAS COM PROPÓSITOS |  
VOCÊ FOI PLANEJADO PARA AGRADAR A DEUS 
 
Dia 13 | A adoração que agrada a Deus   
 
 
 

PALAVRA 
 

“E sei que é importante amá-lo de todo o meu coração, de todo o meu               
entendimento e de todas as minhas forças, e amar o próximo como a mim mesmo.               
É mais importante que oferecer todos os holocaustos e sacrifícios exigidos pela            
lei”. Marcos 12.33 (NVT)  
 

O verso acima é retirado de um contexto em que alguns mestres da lei buscavam               
colocar Jesus à prova com perguntas, na tentativa de prendê-lo. Eles não reconheciam o              
Senhor como aquele que havia de ser enviado e acusavam-no de proferir blasfêmias.             
Mesmo que mal-intencionados, um desses escribas aprova a resposta de Jesus quando o             
pergunta sobre quais os mandamentos mais importantes da Lei. Jesus lhe respondeu:            
“Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente                    
e de todas as suas forças, ... E ame ao seu próximo como a si mesmo” (Mc 12.29-31). 

Nesta semana estamos refletindo sobre adoração, sobre oferecer um sacrifício de           
louvor aceitável ao Senhor, e a primeira coisa que precisamos entender é que Deus nos               
quer por completo, por inteiro, como uma oferta desejável a ele. Para isso, ele pede todo o                 
nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento e toda a nossa força.  

 
Leia o versículo novamente e memorize-o. Depois, complete as lacunas:“ E ____ que é              
___ amá-lo de ____ o meu ____, de ____ o meu ____ e de ____ as minhas ____, e ____ o                     
_____ como a ____ mesmo. É mais _____ que ____ todos os ______ e ______ exigidos na                 
___” Mc __.33 

 

 
ANOTAÇÕES  

1 – Releia o versículo de hoje e responda: o que é mais importante do que oferecer todos                  
os holocaustos e sacrifícios exigidos pela lei? 
  
2. Rm 12.1 na versão “A Mensagem” diz: “Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês                 
façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana – dormir, comer, trabalhar, passear – a Deus               
como se fosse uma oferta”. A adoração não se limita a momentos “religiosos”, mas cada               
atividade pode ser transformada em uma adoração, quando realizada para louvar, glorificar            
e agradar a Deus (I Co 10.31, Cl 3.23). Como você pode glorificar a Deus na sua escola/                  
faculdade/ trabalho de forma prática? 

 



 

 
3. Por causa do sacrifício de Jesus, não precisamos mais oferecer sacrifícios de animais. 
Leia os versículos relacionados a cada tipo de sacrifício que podemos oferecer a Deus,              
complete a lacuna e, em seguida, examine a si mesmo (I Co 11.28) acerca de como tem sido                  
essa ação na sua vida nesta área usando a seguinte legenda:  
  (1) Preciso de ajuda;    (2) Pratico, mas preciso melhorar ainda;   (3) Estou bem nessa área.  
  
           Texto bíblico - Sacrifícios de adoração      (Auto-avaliação) 
 

a. Hebreus 13.16 - fazer _____, ajudar os _________  (    ) 
b. Salmos 69.30-31 - louvor com ______ e __________ (    )  
c. Salmos 51.17 - espírito ______ e coração _____  (    ) 
d. II Samuel 24.24 - voluntariado, sem ______ algum.  (    ) 
e. Salmos 141.2 - Falar com ______, ____________  (    ) 
f. Filipenses 4.18 - Ofertas de __________________  (    ) 
g. Romanos 12.1 - _______ vivo, santo e _________  (    )  

 
4. O que agrada mais a Deus neste momento: minha adoração pública ou minha adoração               
em particular? O que farei a este respeito? (Extraída do livro) 
 

 

 
PRÁTICA 
 
Chegou a hora de você tomar decisões diante do que aprendeu. Volte na questão 3 da                
seção de anotações e identifique duas áreas de sacrifícios de adoração que você precisa              
intensificar na sua vida (nota 1), escrevendo decisões práticas a esse respeito. Exemplos: 
 
( ) Eu decido que, para que minha vida seja uma oferta de aroma agradável ao Senhor,                 
vou me arrepender, confessar a Deus (I Jo 1.9) e ao meu irmão (Tg 5.16) .............. esse                 
pecado oculto …........ (Pv 28.13) que tenho praticado.  
 
( ) Para amar o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha                    
mente e de todas as minhas forças, eu decido que vou oferecer o seguinte ato de louvor e                  
amor a Deus: ……………………………………………………………………….…. 

 
 

 
ORAÇÃO    
 
Deus nos quer por inteiro. Ore ao Senhor compartilhando as decisões que você fez hoje e                
peça que ele o ajude a viver adoração como um estilo de vida que agrada ao Pai. 

 


