
Adorando a Deus pelo que Ele é 
 

“Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, 
pecadores; e, vós de duplo ânimo, purificai os corações.”  

(Tg 4.8) 
  

Há uma nova geração do povo de Deus crescendo com uma visão 

deformada dos milagres de Deus, pela ausência de ensino e 

confrontação profética quanto ao comportamento atual da Igreja. 

Durante muito tempo a Igreja do Senhor Jesus esteve aquém do que lhe 
é de direito, e não chegou a provar muito do poder de Deus.  
 
Depois, sob o derramar do Espírito Santo, a Igreja começou a ser 
restaurada e os dons espirituais foram se tornando cada vez mais 
evidentes, bem como o ensino da fé e da nossa posição em Cristo Jesus. 
 
Louvo a Deus pelo legado de fé que minha geração recebeu, sendo 
desafiada a confiar em Deus e apropriar-se de tudo quanto Cristo 
conquistou por nós na cruz do Calvário.  
 
Não quero desmotivar ninguém em relação aos milagres, pois Deus 
ainda é o mesmo e não deixou (nem deixará) de operá-los no meio do 
seu povo. Se tentarmos tirar os milagres da pregação do evangelho, 
acabaremos descaracterizando-o por completo. 
 
No entanto, precisamos considerar e refletir no que Deus está dizendo e 
voltarmos ao modelo bíblico, senão nos tornaremos uma geração que 
busca a Deus de maneira interesseira e distorcida, e perderemos o 
avivamento que está bem próximo. 
 
A ênfase errada da pregação dos milagres tende a fazer de Deus um 
amuleto na vida dos necessitados. Deus, de fato, pode todas as coisas e 
faz maravilhas, mas é preciso cuidado com as ênfases erradas. 
 
Eu creio na Palavra de Deus. Creio em toda a Bíblia. O apóstolo Paulo 
revelou aos coríntios que “...tantas quantas forem as promessas de 
Deus, tantas têm em Cristo o ‘sim’. Assim, por meio dele, o ‘Amém’ 
é pronunciado por nós para a glória de Deus...” (II Co.1:20). 
 
Creio na fé demonstrada por meio da confissão da Palavra, pois 
confessar a Palavra é bíblico. Creio em falar à montanha; ou seja, dar 
ordens aos nossos problemas. Creio que a cura é para hoje e foi 
conquistada por Cristo para cada um de nós. 
 
O que discordo é da crença daqueles que confundem dar ordem ao seu 
problema com dar ordens a Deus! Não posso concordar com aqueles 
que estão fazendo de Deus, nada além de um amuleto, um talismã 
poderoso, que resolve os problemas de qualquer um que o “use”, mesmo 
vivendo em contradição aos princípios que Ele mesmo já ensinou. 
 



Quem é mais importante? As bênçãos e os milagres ou o Deus que 
os opera? 
 
A Bíblia, em 1 e 2 Samuel, nos fala de duas gerações do povo de Deus, 
que responderam a essa pergunta de formas distintas. 
 
 
A primeira foi a geração do sacerdote Eli 
 
1 Sm 3.1-4 - E o jovem Samuel servia ao SENHOR perante Eli; e a 
palavra do SENHOR era de muita valia naqueles dias; não havia 
visão manifesta. 2 E sucedeu, naquele dia, que, estando Eli deitado 
no seu lugar (e os seus olhos começavam a escurecer, pois não 
podia ver), 3 E estando também Samuel já deitado, antes que a 
lâmpada de Deus se apagasse no templo do SENHOR, onde estava 
a arca de Deus, 4 O SENHOR chamou a Samuel, e disse ele: Eis-me 
aqui.  
 
A geração de Eli deixou a lâmpada de Deus se apagar no Tabernáculo.  
 
Deus havia ordenando aos filhos de Arão que dessem manutenção diária 
ao candelabro, sempre repondo o óleo, para que a lâmpada não se 
apagasse nunca. Mas o sacerdócio se tornou relapso. O povo passou a 
distanciar-se de Deus e naqueles dias a lâmpada veio a apagar-se. 
 
No capítulo seguinte, lemos que a arca de Deus foi tomada, e foi dito: 
Icabode - que significa: foi-se a glória de Israel. Esta foi uma geração que 
perdeu a presença do Senhor. 
 
A Arca representava a presença do próprio Deus no meio do seu povo. 
A lâmpada do Tabernáculo representava o Espírito Santo, ou seja, o 
mover de Deus no meio do seu povo.  
 
Ambos foram perdidos, porque fizeram da presença do Senhor tão 
somente um amuleto.  
 
Não buscavam ao Senhor para o adorar. Poucos iam a Siló, onde estava 
o templo. As pessoas não estavam interessadas em ir à casa do Senhor 
e buscar sua face, nem tampouco em louvá-lo, mas na hora do aperto 
quiseram fazer da presença de Deus um amuleto que resolveria seus 
problemas. 1 Sm 4.1-9 - Ora, saiu Israel à batalha contra os filisteus, 
e acampou-se perto de Ebenézer; e os filisteus se acamparam junto 
a Afeque.2 E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha contra 
Israel; e, travada a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, que 
mataram no campo cerca de quatro mil homens do exército.3 
Quando o povo voltou ao arraial, disseram os anciãos de Israel: Por 
que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos para nós 
de Siló a arca do pacto do Senhor, para que ela venha para o meio 
de nós, e nos livre da mão de nossos inimigos.4 Enviou, pois, o 
povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do pacto do Senhor dos 
exércitos, que se assenta sobre os querubins; e os dois filhos de 
Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca do pacto de Deus.5 
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Quando a arca do pacto do Senhor chegou ao arraial, prorrompeu 
todo o Israel em grandes gritos, de modo que a terra vibrou.6 E os 
filisteus, ouvindo o som da gritaria, disseram: Que quer dizer esta 
grande vozearia no arraial dos hebreus? Quando souberam que a 
arca do Senhor havia chegado ao arraial,7 os filisteus se 
atemorizaram; e diziam: Os deuses vieram ao arraial. Diziam mais: 
Ai de nós! porque nunca antes sucedeu tal coisa.8 Ai de nós! quem 
nos livrará da mão destes deuses possantes? Estes são os deuses 
que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto.9 
Esforçai-vos, e portai-vos varonilmente, ó filisteus, para que 
porventura não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles o 
foram vossos; portai-vos varonilmente e pelejai. 
 
Até os filisteus ficaram com medo da Arca, pois eles, na condição de 
gentios pagãos, também acreditavam na força dos amuletos. E isto 
mostra que os filhos de Israel já haviam adotado esta forma mundana de 
pensar. 
 
Deus se tornara para aquela geração algo a ser lembrado apenas na 
hora da necessidade. Mesmo na hora da necessidade os israelitas não 
buscaram a presença do Senhor; apenas “mandaram buscar” a arca, 
pois os que fazem de Deus um “resolve-tudo” nem sequer se dão ao luxo 
de buscá-Lo. Querem que Ele venha resolver seus problemas sem que 
façam o mínimo de esforço! 
 
Há muita gente que coloca sempre empecilhos para vir cultuar ao Senhor 
nos cultos, mas quando estão em aperto, querem que os irmãos 
cheguem em suas casas para orar por elas. 
 
Nossa geração precisa aprender a temer e amar ao Senhor, em vez de 
querer tratá-Lo como empregado. A geração de Eli não buscou ao 
Senhor, fez d’Ele apenas um “resolvedor de encrencas”, e por isto 
perderam sua presença:  “Então pelejaram os filisteus; Israel foi 
derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda; foi grande a derrota, 
pois caíram de Israel trinta mil homens de pé. Foi tomada a arca de 
Deus, e mortos os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias.” (I Samuel 
4:10,11) 
 
Em nossos dias a Igreja vive este perigo. Estamos deixando de adorar ao 
Senhor pelo que Ele é, e estamos buscando-O somente pelo que ele faz. 
 
Isto nos faz parecer com os seguidores de Satanás! O diabo não tem 
seguidores pelo que ele é, pois ele nada é! As pessoas pactuam com ele 
e o servem em troca de algo; querem fama, fortuna, etc. e pagam com 
sua alma por isso, mas não vêem na pessoa do diabo nada atrativo, 
apenas em sua proposta. 
 
Jó declarou, depois que sua mulher lhe pediu que amaldiçoasse seu 
Deus e morresse: – “Ainda que Ele me mate, n´Ele esperarei!” 
 
É de pessoas como Jó que o reino de Deus necessita hoje - gente que 
aprenda a buscar a Deus pelo que Ele é, e não só pelo que Ele faz. 



 
Mas houve uma outra geração, que diferente dessa geração que tinha 
Deus como um amuleto poderoso, nos ensina ainda hoje, o valor do 
primeiro grande mandamento: Amar a Deus com toda a alma, com 
toda força e com todo entendimento... 
 
A segunda geração foi a do rei Davi 
 
Quando falamos de Davi, a primeira coisa que nos vem à mente é o 
louvor. 
 
Diferente da geração que falhou perdendo a presença do Senhor, Davi 
fez de tudo para resgatá-la e em seus dias a Arca voltou para Israel. 
 
Davi disse com grande temor e desespero: “...Como virá a mim a glória 
de Deus?” 2 Sm 6.9 
 
Davi representa aqueles que sabem buscar e adorar a Deus pelo que Ele 
é. 
 
Davi já vinha experimentando o que Deus faz: matara um leão e um urso 
porque o Senhor estava com ele; matara Golias, o gigante, porque 
o Senhor estava com ele; vencera os seus inimigos na guerra porque o 
Senhor era com ele, casou-se com a filha do rei, porque o Senhor era 
com ele, muitas vezes foi salvo de Saul porque o Senhor era com ele... 
 
Mas Davi sabia que o relacionamento com Deus é mais do que isto, pois 
o Senhor não é um mero amuleto a ser usado na hora dos problemas. 
Ele é o Criador de todas as coisas, o Senhor, o Deus sublime e 
excelente, o Pai Celeste, amoroso e cheio de benignidade. Ele é digno 
de honra, glória e adoração. Merece todo culto, reverência e devoção. 
 
- Davi conseguiu conquistar os seus inimigos apropriando-se da 
terra prometida (que nunca fora ocupada em sua totalidade até então). 
 
- Também introduziu o ministério de louvor e música no Tabernáculo.  
 
- Quando lemos os Salmos, percebemos que Davi não enfatizava só o 
que Deus faz, mas principalmente o que Ele é. 
 
Davi foi, antes de tudo, um adorador. Quando adoeceu o primeiro filho 
que Bate-Seba lhe deu, ele buscou o que Deus podia fazer - a cura. Mas 
isto não aconteceu, porque estavam colhendo a consequência do 
pecado. Quando a criança veio a morrer, Davi não se revoltou contra 
Deus e nem mesmo entrou em luto. A Bíblia diz que ele encerrou seu 
jejum, comeu, lavou-se, mudou de vestes, e foi adorar ao Senhor no 
Tabernáculo (II Sm.12:20). 
 
Muitos teriam se revoltado porque Deus não havia feito o que fora 
pedido. Mas Davi sabia que antes de olhar para o que Deus faz, ele 
devia olhar para o que Deus é. E como Deus é justo, e não erra nunca, 



não havia porque questioná-Lo. Neste momento dificílimo de sua vida, 
Davi foi adorar, reconhecer o que Deus é e exaltá-Lo por isso.  
 
Que diferença da geração de Eli! 
 
II Sm 6.12-15 - “Então avisaram a Davi, dizendo: O Senhor 
abençoou a casa de Obede-Edom e tudo quanto tem, 
por amor à arca de Deus; foi, pois, Davi, e, com alegria, 
fez subir a arca de Deus da casa de Obede-Edom, à 
cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do 
Senhor tinham dado seis passos, sacrificava ele bois e 
carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante 
do Senhor; e estava cingido duma estola sacerdotal de linho. 
Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor, com júbilo, 
e ao som de trombetas. 
 
A cada seis passos, um sacrifício! Quanto tempo duraria esta 
caminhada? Davi não estava preocupado com o tempo ou qualquer outra 
coisa, ele queria exaltar a Deus com todo o seu coração e com 
as suas forças. 
 
Quem aprende a forma correta de se achegar a Deus certamente será 
alguém marcado por aquilo que Deus faz, pois a reverência ao Senhor é 
o meio pelo qual provaremos milagres e manifestações maiores. 
 
Já é hora de a Igreja entender que estamos nos achegando a Deus 
quando adoramos e não apenas “nos preparando para a receber a 
Palavra”. A música no culto é para o louvor e adoração daquele que é 
Digno. Não é mero entretenimento. 
 
Não há como adorar ao Senhor e deixar de provar a sua ação em nossas 
vidas. Tiago escreveu acerca disto: “Chegai-vos a Deus e ele se 
chegará a vós outros.” Tiago 4.8 
 
À medida que nos aproximamos do Senhor em amor e exaltação, sua 
presença também vem ao nosso encontro. E os milagres vão acontecer 
quando temos a presença do Senhor conosco. Até quando não 
esperamos! 
 
Conclusão: 
 
A geração de Davi, diferente da de Eli, não usufruiu da presença da Arca 
em seu território por muitos anos, no entanto, com seu rei, aquele povo 
aprendeu que adorar a Deus antes de tudo, é o principal ingrediente 
de um contexto que atrai as bênçãos e os milagres de Deus. 
 
Que neste período de jejum, continuemos buscando sem desfalecer, um 
coração quebrantado e restaurado, do qual possa fluir a verdadeira 
adoração e o verdadeiro louvor ao nosso Deus e Pai, que é perfeito 
galardoador dos que o buscam com amor e temor! 


