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Adoração eterna  

 

 “Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra 

e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Àquele que está sentado 

no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos 

séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam: Amém! 

Também os anciãos prostraram-se e adoraram.” (Apocalipse 5.13-14)  

Como os hebreus, andando pelo deserto em busca da Terra prometida, 
somos peregrinos nesta terra, a caminho do céu. Como os hebreus no deserto, há 
muitas coisas pelo caminho a serem feitas (suprir as necessidades materiais, por 
exemplo) outras a serem sofridas, como a partida de entes queridos. Como os 
hebreus no deserto, também caímos e levantamos, erramos e acertamos. Como os 
hebreus no deserto, precisamos reconhecer nossas limitações e pedir perdão. 
Estamos caminhando em busca do divino: “Fizeste-nos, Senhor, para Ti, e o nosso 
coração anda inquieto enquanto não descansar em Ti.” (Agostinho de Hipona).   

Nesse caminhar em direção ao céu, precisamos aprender mais de Deus, 
para poder servi-lO e adorá-lO, enquanto aqui estivermos, preparando-nos para a 
vida na eternidade, com Jesus. Na verdade, a prática da adoração é uma espécie 
de prévia do que teremos no céu. Quando lá chegarmos, não haverá mais nenhuma 
das dificuldades terrenas, estaremos face a face diante do Senhor, que nos criou e 
salvou. Restará, então, somente a adoração.  

Alguns servos do Senhor tiveram uma visão de como será no céu, com anjos 
que “proclamavam uns aos outros: Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, a 
terra inteira está cheia da sua glória". Isaias 6.3. “Dia e noite repetem sem cessar: 
Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus todo-poderoso, que era, que é e que há de 
vir". Apocalipse 4.8  

Nós, os que aceitamos crer, já sabemos da santidade, soberania e poder de 
Deus. Vamos anunciá-lO, enquanto aqui vivermos, proclamando “Jesus Cristo é o 
Senhor”. Comecemos a praticar para o dia em que estaremos diante do Senhor por 
toda a eternidade, em adoração perpétua: “Santo! Santo! Santo!”  

“Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para 
sempre! Amém.” Romanos 11.36. “Amém! O louvor, e a glória, e a sabedoria, e as 
ações de graças, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus, pelos 
séculos dos séculos. Amém!” Apocalipse 7.12.  
  


