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Estudo Bíblico para Adolescentes e Jovens  N° 14 
 

A Adoração 
 
 
Atividade Nº 1 
 

Ler no grupo Salmo 95:1 a 7 e Salmo 149:1 a 9 

 

Nestes dois salmos vemos várias formas de adorar o 
Senhor: 
 
C______________  Salmo 95:1 

A______________  Salmo 95:6 

D______________  Salmo 149:3 

T______________ instrumentos musicais (Salmo 149:3) 

G______________ Salmo 149:6 

 

Ler no grupo Salmo 150 

 

  
 

 
 

 
Atividade Nº 2 
  

Completar: 

 

a. Salmo 100:4 
“_____________ pelos portões do ____________ com ______________ de ____________, 
_____________ nos seus _____________ com _____________.” 
 
b.  Efésios 5:18 a 19 
“Não se ________________, pois a ______________ levará vocês à __________________, mas 
_______________ do ______________ de ______________. ________________ uns aos outros 
com _____________, ____________ e _______________ espirituais. ______________, de todo o 
_____________, ______________ e ____________ ao ______________.” 
 
c. 2 Reis 3:15 
“Agora me tragam um _________________. Enquanto o músico ____________   ____________, o 
________________ do Senhor Deus __________ sobre Eliseu.” 
 

A Bíblia manda que adoramos o Senhor, cantando, dançando e tocando 
instrumentos musicais. Mas o que acontece quando nós adoramos a Jesus? 



  

 
 
 
Atividade Nº 3    
 
Completar: 

 
a. João 4:23 
“Mas virá o ______________, e de fato, já ______________, em que os verdadeiros 
____________________ vão _______________ o _____________ em _______________ e em 
_______________. Pois são _________ que o ____________ quer que o _______________.” 
     
b. Romanos 12:1 
“Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se 
__________________ completamente a ____________ como um ________________ vivo, 
______________ ao seu _____________ e _______________ a ele. Esta é a verdadeira 
________________ que vocês ____________ oferecer a ___________.” 
   
c. Apocalipse 7:9 a 10 
“Depois disso ______________ e vi uma _______________ tão grande, que ninguém podia 
______________. Eram de todas as _______________, _____________, ____________ e 
________________. Estavam de pé diante do _____________ e do _______________, vestidos de 
roupas _____________ e tinham folhas de palmeira nas mãos. E _________________ bem alto: 
‘Do nosso ______________, que está sentado no ____________, e do ____________ vem a nossa 
________________.” 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

Através da adoração, nós entramos na presença do Senhor, nós nos enchemos com 
o Espírito Santo, e recebemos o poder (unção) do Espírito de Deus. Mas a adoração 
é muito mais que simplesmente uma experiencia ou uma manifestação da presença 
de Deus. 

A verdadeira adoração é uma vida completamente entregue a Jesus. Nós adoramos 
Jesus através de nossa música, mas também através de nossas vidas diárias. Nós o 
adoramos aqui nesta vida e o adoraremos lá no Céu. Deus está procurando os 
verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. 

É importante lembrar que a verdadeira adoração não é a mesma coisa de um ‘show 
gospel’. Nossa plateia não está na terra, mas, sim, está no Céu; nosso público é uma 
só pessoa: Deus. Nós não podemos enganar a nos mesmos, pensando que uma 
apresentação musical feita para as pessoas é a verdadeira adoração ao Único Deus 
Vivo e Soberano, o Todo-Poderoso Rei dos Reis e Senhor de Senhores! 


