
 

 A adoração que Deus espera 
 
“Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que 

vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao 
seu serviço e agradável a ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem 

oferecer a Deus.” Romanos 12.1 (NTLH) 

 
Se algum dia perguntarem a você: - O QUE É ADORAÇÃO?, responda sem 

medo: - É A ENTREGA COMPLETA DA VIDA A DEUS. O texto de Rm 12.1 

nos garante essa certeza. 

Para explicar melhor o que quis dizer, o apóstolo Paulo apontou 3 maneiras 
pelas quais essa entrega deve ser realizada: “sacrifício vivo, dedicado ao seu 
serviço e agradável a Ele”. Vamos meditar um pouco sobre cada um desses 

pontos. 

SACRIFÍCIO VIVO – Paulo está se posicionando teologicamente diante das 

religiões que tinham como prática de sacrificar animais para perdão de 
pecados, especialmente a religião judaica. Jesus, o cordeiro e sacerdote, 

completou definitivamente essa função e, por isso, o sacrifício que podemos 
oferecer no altar de Deus é vivo, em vida. O sacrifício de morte foi encerrado, 
mas Deus continua esperando de nós uma oferta pessoal, intransferível: a 

nossa própria vida, como Jesus explicou: “Se alguém quer vir após mim, 
negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. 

Porque, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á; mas qualquer 

que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará.” Lucas 9.23,24.  

DEDICADO AO SEU SERVIÇO – Se você está lendo esse devocional, 
certamente é por que você está envolvido em um dos nossos muitos 
ministérios de serviço à igreja. É isso mesmo, somos todos servos. Alguns 

servem em evidência, outros, não são vistos, mas todos somos iguais perante 

Cristo.  

AGRADÁVEL A ELE - Dedicar-se ao serviço de Deus é muito mais do que 
fazer algo, pois Deus está muito mais interessado em nossas reais intenções 

do que no resultado de nossas atividades. Seja qual for sua atuação, 
mantenha seu coração focado, com as motivações e intenções ajustadas à 
Palavra de Deus, caso contrário, tanto esforço poderá até suscitar elogios 

humanos, mas passará desapercebido dEle. 

Como está o altar de Deus? Sua vida tem sido oferecida diariamente a Ele, 

ou está vazio? A oferta, segundo Jesus em Lucas 9.23, precisa ser oferecida 
a “cada dia”, e não uma vez por semana. É um estilo de vida sacrificial, 

cujo objetivo é fazer Deus feliz. Você já se entregou hoje? Se não o fez, 

corra. Ele está lhe esperando! 
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