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Um CONVITE À ADORAÇÃO 

“Mas vem a hora e já chegou, em que 

verdadeiros adoradores adorarão o Pai em 

espírito e verdade, porque são estes que o Pai 

procura para seus adoradores.” João 4.23 

O capítulo 4 do Evangelho de João inicia com uma das mais belas histórias de 

conversão que vivenciamos nas sagradas escrituras. Assentou-se Jesus,  passando 

por Sicar na região da Samaria, próximo a uma fonte para descansar da viagem que 

estava fazendo.  Logo aparece uma mulher que ia retirar água naquela fonte. A partir 

deste momento uma conversa cheia de amor e graça se inicia.  

 A história da mulher samaritana nos apresenta também um convite à adoração. 

Essa história revela a “procura” do Pai por aqueles que irão adorá-lo. Este convite 

feito à samaritana demonstra como o amor do Pai é tão grande pelos seus que não 

faz objeção e não faz acepção de pessoas. Em um primeiro momento, o verdadeiro 

adorador, pode até acreditar que não tem o direito de adorar a Deus, se vê incapaz 

de alcançar a graça e seu Divino Amor. Nós também passamos por este mesmo 

processo e nos colocamos à margem daquilo que seria o ideal para ser aceito pelo 

Pai.  Mas é aí que o Senhor age, como na vida daquela mulher, o Senhor nos encontra 

com graça e se revela, buscando os seus verdadeiros adoradores.  

 O convite para adorar a Deus é o principal motivo da vida cristã. É fundamental 

que o cristão tenha isso em mente e viva em adoração. Não somente no espaço 

fechado dos templos, nem somente durante a ministração de cânticos de louvor e 

adoração. Adorar não pode ser algo que só fazemos quando alguém ora por nós. A 

adoração a Deus deve ser um tópico presente constantemente em nosso pensamento. 

João Calvino dizia que “Sermos contados entre os adoradores de Deus deve ser a 

grande razão da nossa existência.”. Nada pode ser mais importante do que sermos 

reconhecidos como adoradores verdadeiros, que em qualquer situação identifica a 

ação do Senhor, por meio de seu Santo Espírito na direção de nossas vidas. 
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 É preciso aceitar o convite que o Pai nos faz para adorá-lo, em espírito e em 

verdade. Desde o princípio o Senhor já nos chamava para adorá-lo, em Êxodo 19.5-

6  podemos ver que nós somos chamados a ser propriedade dEle, nação santa. Este 

é o nosso propósito eterno, adorar ao Pai Criador, que entregou seu filho numa cruz, 

para nossa liberdade da escravidão do pecado. 

 A mulher samaritana conseguiu mostrar que sua vida havia sido transformada 

após aquele encontro e que poderia ser contada agora como uma adoradora. O 

convite foi feito e aceito. Como verdadeira adoradora, ela serviu aos outros os levando 

a conhecer Jesus. E isto é um dos aspectos importantes da adoração, servir aos 

outros. Aqui podemos exercitar nossos dons, congregando, estabelecendo comunhão, 

edificando uns aos outros, pregando o evangelho do Pai a todos que ainda não o 

conhecem. 

 O Senhor te deixa um convite para adorá-lo. Você aceita? Vá ao encontro de 

Jesus, assim como a mulher samaritana e comece a adorá-lo por tudo que Ele é, pelo 

que já fez e ainda fará em sua vida. 
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