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Perseverança no crescimento e na adoração  

Acerca do tema de nossa igreja para este ano de 2020, “Igreja 
Perseverante” e, em particular, o subtema do mês de dezembro, 
“Perseverança no Crescimento”, gostaria de destacar algumas palavras do 
apóstolo Paulo, mencionadas no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 47. 
Inicialmente, a expressão: “(...) louvando a Deus” reporta às palavras do Salmo 
96.9, que afirma: "Adorai ao Senhor com trajes santos; tremei diante dele, 
todos os moradores da terra.”  

Desejo, ainda, chamar atenção para outra porção da Palavra de Deus 
escrita pelo mesmo apóstolo em sua carta aos Romanos, no capítulo 12, 
versos 1 e 2, texto muito familiar a todos nós. Por meio da inspiração do 
Espírito Santo, o apóstolo escreveu: “Portanto, irmãos, rogo-vos, pelas 
misericórdias de Deus, a apresentardes vossos corpos como um sacrifício vivo 
e santo, aceitável a Deus, que é o vosso culto de adoração espiritual. E não 
sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação 
da vossa mente, para que experimenteis qual seja a vontade de Deus, a qual é 
boa, aceitável, agradável e perfeita”. Destaco, ainda, o final do verso 1º: “(...) o 
vosso culto de adoração espiritual”. De acordo com o Pacto dos Batistas 
Brasileiros, o culto e o louvor fazem parte da adoração que o crente, 
individualmente, e a Igreja, coletivamente, prestam a Deus (Pacto & 
Comunhão, pág.78, CBB). 

Voltando à porção das Escrituras Sagradas registrada no capítulo dois 
do livro de Atos, no versículo 47, em sua parte "a", destaco: "(...) louvando a 
Deus, e caindo na graça de todo o povo.” O louvor é uma celebração, é uma 
exaltação, um enaltecimento das virtudes divinas, a partir da consciência de 
que somente Deus é merecedor de louvor e adoração por tudo o que Ele 
realiza na vida dos homens (Salmo 98.1,2). Isso nos leva a completar o 
versículo que fala da perseverança (a parte "b" de Atos 2.47): "(...) cada dia 
acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos". Ora, se a cada dia vidas 
iam sendo salvas, era porque os discípulos perseveravam. Assim, podemos 
analisar a perseverança com “os elementos essenciais da verdadeira 
adoração” 

Adoração é um assunto popular hoje em dia, sobre o qual muito se fala. 
Existe muita atividade e comoção na igreja, atualmente, com foco na ideia de 
adoração. Temo que muitas pessoas vejam adoração e música como 
sinônimos. E se você disser em algumas congregações: “Quero que vocês 
adorem ao Senhor comigo”, eles irão presumir que imediatamente a música 
deveria começar. 

Há pessoas que acreditam que a música é tão inseparável da adoração 
que é crucial o estilo de música que está sendo usado; e que se não usarmos a 
música certa, a música que fala na linguagem de um certo grupo de pessoas, 
limitaremos, de alguma forma, a sua adoração. Isso porque a ideia básica que 
algumas pessoas têm é que a música produz adoração ou a música induz a 
adoração; e que, se não temos o estilo correto de música, a adoração não 
acontecerá. Se a canção não é contemporânea, se a canção não é familiar, se 



 
o arranjo não é o que deveria ser para interessar a um certo grupo de pessoas, 
elas não serão capazes de adorar. 
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