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I Co 14.26-32

26. Portanto, que diremos, irmãos? 
Quando vocês se reúnem, cada um 
de vocês tem um salmo, ou uma 
palavra de instrução, uma 
revelação, uma palavra em língua 
ou uma interpretação. Tudo seja 
feito para a edificação da igreja.

27. Se, porém, alguém falar em língua, 
devem falar dois, no máximo três, e 
alguém deve interpretar.

28. Se não houver intérprete, fique 
calado na igreja, falando consigo 

mesmo e com Deus.
29. Tratando-se de profetas, falem dois 

ou três, e os outros julguem 
cuidadosamente o que foi dito.

30. Se vier uma revelação a alguém que 
está sentado, cale-se o primeiro.

31. Pois vocês todos podem profetizar, 
cada um por sua vez, de forma que 
todos sejam instruídos e encorajados.

32. Os espíritos dos profetas estão 
sujeitos aos profetas.



O que é culto, louvor e adoração?

Culto

•Grego latreia: 
serviço 
ministração 
prestada a Deus

•Momento litúrgico 
pessoal ou 
coletivo

Louvor

•Grego aineo: 
reconhecimento, 
homenagem 

•Expressões de 
reconhecimento 
à pessoa e obra 
de Deus

Adoração

•Grego proskuneo: 
curvar-se, prestar 
reverência

•Submissão e 
reconhecimento 
à autoridade 
divina



O culto

Liturgia existente,
mas nunca engessada

Jesus é o centro da adoração 
e da mensagem da igreja

A Trindade é adorada



O culto

Músicas como 
momento de louvor e 

adoração a Deus

Testemunhos para 
glorificar a Deus, 
edificar a igreja e 
proclamar a Cristo

Manifestação de 
dons para edificação 

da igreja

Palavra para ensino, 
exortação, 

encorajamento e 
proclamação

Ofertas como 
reconhecimento da 

providência de Deus, 
sustento da obra e 
auxílio aos irmãos



A reverência no 
culto
! Necessário entendimento 

de que estamos na 
presença do Todo-Poderoso 
Deus

! Necessário entendimento 
de que Deus é o centro do 
culto

! Estamos no culto por causa 
dEle, não o contrário nem 
por qualquer outro motivo



A liberdade 
do culto

! Igreja sob orientação do Espírito
! E onde está o Espírito,

há liberdade sob sua direção
! Liturgia existente,

mas nunca engessada
!Cultos em diversos temas e contextos:
!Públicos
!Oração
!Evangelização
!Estudos
! Faixas etárias
! Temas específicos



Culto não é show!
! Cuidado com as 

ferramentas para
criação de um 
ambiente, de uma 
experiência, de 
provocação artificial de 
emoções

!Que tal trocarmos 
elogios, gritos e assobios 
destinados a quem fala 
ou canta por expressões 
de louvor a Deus, que 
deve ser o único alvo de 
nosso culto?



Adoração em espírito e em verdade

!“No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em 
que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e 
em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus 
é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem 
em espírito e em verdade”  João 4:23,24

!Em espírito e em verdade: o culto não está na aparência do 
ritual ou do seu local; ele ocorre na verdade de corações e 
mentes consagradas ao Senhor



Próxima lição:
Comprometidos com a
Palavra de Deus


