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Vida Sobrenatural

Através dos Dons do Espírito Santo

Uma Palavra a Professores e Alunos
Através deste estudo poderoso e prático, os crentes terão liberdade de operar em todos os nove
dons do Espírito Santo. Por meio de uma relação íntima com o Espírito Santo, cada um
descobrirá a alegria de caminhar no sobrenatural numa base diária. Todos os dons vocais, de
revelação e de poder serão claramente compreendidos e experimentados.
Antes de ensinar este curso, sugerimos que veja ou escute as cassetes áudio ou vídeo sobre esta
série. Quanto mais se saturar com as verdades da Palavra de Deus relativas aos dons do Espírito
Santo, tanto mais estes dons se tornarão relevantes para actuarem na sua vida. Este manual
fornece-lhe um esquema que pode usar ao transmitir estas verdades a outros, introduzindo-os à
Vida Sobrenatural.
As ilustrações da vivência pessoal são uma ferramenta para um ensino mais eficaz. O autor
omitiu-as neste trabalho para que o professor use ilustrações da sua própria experiência, ou outras
com as quais os alunos possam identificar-se. Deverá sempre lembrar-se de que é o Espírito
Santo que veio para ensinar-nos todas as coisas e de que quando estamos a estudar ou a ensinar,
devemos ser sempre cheios do poder e guiados pelo Espírito Santo.
É também importante gastar algum tempo no final de cada lição para cada crente “sair do barco”
e operar em cada um destes dons enquanto os estuda. Recomenda-se que cada lição seja seguida
de um curto período de louvor e adoração. Depois, estimule cada um a avançar pela fé e a libertar
o dom que acabou de estudar, de modo a fluir nele. Após um período em que permitirão que os
dons fluam em todo o grupo, sugerimos que divida os alunos em grupos mais pequenos com
líderes instruídos antecipadamente para estimular cada um a experimentar estes dons a operar na
sua vida.
Este estudo é excelente para estudo pessoal ou em grupo, Institutos Bíblicos, Escolas Dominicais
e Grupos Familiares. É importante que tanto o professor como o aluno tenham cópias deste
manual durante o estudo do curso.
Os melhores livros são anotados, sublinhados, meditados e digeridos. Por isso, deixamos espaço
para notas e comentários. O formato foi desenhado com um sistema de referência para revisão e
para encontrar mais facilmente as áreas requeridas. O formato especial deste curso permite que
cada pessoa, depois de o ter estudado, ensine a outros o seu conteúdo.
Paulo escreveu a Timóteo:
“...o que de mim ouviste de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam idóneos para
também ensinarem os outros. 2. Timóteo 2:2b
Este curso está desenhado para funcionar como um curso Bíblico de participação prática nos
MINDS (Ministério de Sistemas de Desenvolvimento), com um formato especialmente
desenvolvido para uma aprendizagem programada. Este conceito visa a multiplicação do
ministérios de estudo na vidas dos alunos. Recorrendo a este manual, antigos alunos podem
ensinar com facilidade este curso a outros.
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Lição Um

Louvor e Adoração
Introdução
Há um fresco e novo movimento do Espírito Santo a ser
experimentado ao redor do mundo. Outrora os cultos de
adoração em muitas igrejas eram secos e tristonhos. Os
hinos antigos eram cantados dos hinários mas sem expressão
dos corações. Hoje, não é de estranhar encontrarmos crentes
em muitas igrejas de pé, cantando, aplaudindo e até a
dançarem na presença do Senhor. Muitos estão a
experimentar o significado da verdadeira adoração quando
se ajoelham com a suas mãos levantadas para Deus, com
lágrimas escorrendo-lhes pelas faces, perdidos na Presença
de Deus enquanto cantam canções de verdadeira adoração a
Ele.
Instrumentos de todos os tipos estão de regresso à igreja. A
congregação não mais é entretida por corais, ou vocalistas,
que tem eles mesmo muito pouco relacionamento com
Deus. Em vez disso, os crentes estão a experimentar a unção
de Deus duma forma fresca.
Frequentemente a glória de Deus enche o auditório e o Seu
poder passa por toda a congregação como onda após onda.
Tal como nos dias da consagração do templo, é impossível
ficar de pé por causa da nuvem da Sua glória.
I-Reis 8:10-11 E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma
nuvem encheu a casa do Senhor; de modo que os sacerdotes não
podiam ter-se em pé para ministrarem, por causa da nuvem; porque a
glória do Senhor enchera a casa do Senhor.
A Exortação de David
David era homem que sabia como dar louvores a Deus. Que
as suas palavras de exortação nos atraia para o meio do que
o Espírito santo está a fazer hoje na restauração da
verdadeira adoração a Sua Igreja.
Salmos 150:1-6 Louvai ao Senhor. Louvai a Deus no Seu santuário;
Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus actos
Poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o.
Com o som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa , louvai -O.
Com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com
flauta , louvai-o com címbalos sonoros, louvai-o com címbalos
altissonantes. Tudo o que tem fôlego louve ao Senhor. Louvai ao
Senhor!
Devemos louvar o Senhor!
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Definições
´Λουϖορ

Louvor é uma expressão de gratidão do coração e de acção
de graças a Deus por tudo o que Ele tem feito por nós. É
uma expressão física e vocal do nosso sincero apreço para
com Deus por todas as bênçãos maravilhosas que Ele tem
providenciado.
´Αδοραο

A adoração é a forma mais elevada de louvor. Indo além de
todos os pensamentos de todas as Suas maravilhosas
bênçãos para connosco, estamos a expressar a nossa
admiração e apreço por aquilo que Deus mesmo é, pela Sua
Pessoa, carácter, atributos e perfeição.
Estamos a ministrar a Deus por aquilo que Deus é e não
apenas por aquilo que Ele tem feito por nós.
COMPARANDO LOUVOR E ADORAÇÃO
Louvor
Louvor é:
´Falar bem de
´Expressar admiração por
´Cumprimentar
´Recomendar
´Congratular
´Aplaudir
´Elogiar
´Exaltar
Louvar é falar, ou cantar, acerca de Deus ~ quão
maravilhoso Ele é, e o que Ele tem feito por nós.
Adoração
Adoração é:
´Expressar reverência
´Ter um sentido de maravilha
´Curvarmo-nos muito baixo do objecto da nossa adoração
´Estimar o valor de
´Dar lugar a
Adoração é falar, ou cantar para o Senhor. Você passou o
ponto de pensar acerca das coisas que Ele tem feito por nós
e entrou em adoração a Ele por aquilo que Ele é.
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´Οσ Αλτοσ Λουϖορεσ

Adoração é a forma mais elevada de louvor.
Primeiro é:
´Uma atitude do coração
´Uma ocupação reverente com o Criador
´O início dum musicar íntimo do coração
´Uma profunda meditação sobre a grandeza e
dignidade de Deus
Depois é um espontâneo fluir destes pensamentos e
emoções. A adoração não pode ser “forjada”, deve entrar-se
nela.
Finalmente, é o derramar da alma em profundas expressões
de reverência, temor, maravilha e adoração.
O QUE É A ADORAÇÃO?
Antes de podermos entrar em adoração, é necessário
compreender o que é a adoração.
Em Espírito
Só podemos dar verdadeira adoração a Deus com os nossos
espíritos.
João 4:24 Deus é Espírito, e importa que os que O adoram, O adorem
em espírito e em verdade.
Adorar em espírito é adorar com todo o nosso coração.
Adorar em espírito também significa adoração dos nossos
espíritos pelo poder do Espírito Santo, tudo o que reside na
parte mais íntima que a Bíblia chama de nosso coração, ou
espírito.
Em Verdade
Adorar em verdade é adorar permitindo ao Senhor que
sonde mesmo as partes mais recônditas e profundas do
nosso coração.
Provérbios 20:27 O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, ela
esquadrinha todo o mais íntimo do ser.
João 14:16,17 Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para
que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo
não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o
conheceis, pois habita convosco, e estará em vós.
Limparmo-nos a Nós Mesmos
Visto não podermos adorar a Deus na carne é importante
limparmo-nos a nós mesmos de todos os pensamentos
carnais e malignos para que os nossos espíritos possam
adorar a Deus pelo Seu Espírito.
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Colossenses 3:5 Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: a
prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, e a avareza,
que é idolatria.
Colossenses 3:16-17 A palavra de Cristo habite em vós
abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestandovos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando
ao Senhor com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes por
palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele
graças a Deus Pai.
Devemos limparmo-nos a nós mesmos e adorar a Deus com
um coração puro. A carne não pode adorar a Deus. Se nos
livrarmos de tudo o que não é de Deus, não restará mais
nada além dos nossos espíritos adorando o Espírito de Deus.
ABRAÃO, O NOSSO PRIMEIRO EXEMPLO
Abraão Adorou
A primeira referência bíblica a adoração está relacionada
com Abraão.
Génesis 22:5 E disse Abraão a seus moços: ”Ficai-vos aqui com o
jumento, e eu e o moço iremos até ali; e havendo adorado, tornaremos
a vós.”
A Lei da Primeira Menção
Há um princípio de interpretação bíblico chamado “a lei da
primeira menção”. Afirma que a primeira menção bíblica de
qualquer tema dá-nos uma clara indicação do seu
significado onde mais aparecer mencionado na Bíblia.
A primeira ocorrência da palavra “adoração” é encontrada
quando Abraão falava com o jovem que o acompanhava e a
Isaque ao Monte Moriá.
A seriedade da adoração é revelada nesta primeira menção.
Abraão Obedeceu
A resposta de Abraão à ordem de Deus foi de obediência.
Não há forma de imaginarmos que obediência a esta ordem
foi requerida a Abraão. Isaque era o filho da Promessa. Ele
era o cumprimento do pacto que Deus tinha feito com
Abraão.
Um Sacrifício Intenso
O acto de adoração nesta altura foi certamente um acto de
intenso sacrifício. Este acto de adoração requeria de Abraão
o seu melhor, a oferta mais alta que ele podia fazer.
O acto de adoração pode ainda ser dum grande sacrifício
pessoal.
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Romanos 12:1-2 Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e
agradável a Deus, que é vosso culto racional não vos conformeis com
este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso
entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e
perfeita vontade de Deus.
Verdadeira adoração significa ter havido uma completa
rendição de si mesmo a Deus.
Um Acto de Obediência ~ Fé
O acto da adoração é um acto de obediência e fé. Decerto
que Abraão não sentia adorar.
Ao terceiro dia da jornada para oferecer Isaque, Abraão
disse, “Nós voltaremos a ti”.
O acto de obediência tornou-se um acto de fé.
A Rendição de Si Próprio
A morte de Isaque significava a morte de tudo aquilo pelo
qual Abraão tinha lutado toda a sua vida. Cada promessa no
Concerto estava baseada no nascimento do seu filho. Tudo o
que ele tinha acreditado estava envolvido com Isaque. Era
um acto de rendição completa a Deus.
Por causa da obediência de Abraão para adorar, Deus
habitou esse louvor e trouxe um presente especial de fé para
substituir pelo sacrifício de Isaque.
Salmos 22:3 Contudo, tu és o Santo, entronizado entre os louvores de
Israel.
Abraão trouxe o seu filho para ser sacrificado e isto tornouse um padrão do sacrifício mais perfeito. Mais tarde, nós
vemos o Pai permitir o sacrifício do Seu Filho, Jesus. Existe
até uma forte possibilidade de Jesus ter sido sacrificado no
lugar exacto onde Abraão ofereceu Isaque.
Devemos render todos os nossos desejos pessoais,
ambições, e planos para entrarmos em adoração real.
UM BENEFÍCIO DO LOUVOR
Saul
´Ατορµενταδο πορ Εσπριτοσ Μαλιγνοσ

I-Samuel 16:14-17,23 Ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e o
atormentava um espírito maligno da parte do Senhor.
Os servos de Saul lhe disseram: vê, um espírito maligno da parte do
Senhor te atormenta . Diz ó senhor nosso a teus servos, que estão
na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa.
Quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então
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ele tocara com a sua mão, e te sentiras melhor . Disse Saul aos seus
servos: buscai-me um homem que toque bem, e trazei-o a mim .
Sempre que o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul,
Davi tomava a harpa, e a tocava. Então Saul sentia alívio, e se achava
melhor,e o espírito maligno se retirava dele.
´Α Μσιχα Τρουξε Λιϖραµεντο

Sempre que o espírito atormentador vinha sobre Saul, David
tomava a sua harpa e tocava. Então vinha o alívio a Saul; ele
sentia-se melhor, e o espírito deixava de o atormentar.
Bem significa com talento. Os músicos e cantores devem ter
talento. Os servos de Saul sabiam onde encontrar um músico
com talento por ter conhecido o poder da música ungida
antes. David foi escolhido.
QUESTIONÁRIO PARA REVISÃO
1. Escreva a sua definição, ou compreensão, de louvor.
2. Escreva a sua definição, ou compreensão, de adoração.
3. O que caracterizou o acto de adoração de Abraão quando estava prestes a oferecer o seu filho Isaque como
sacrifício ?
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Lição Dois

O Padrão de Adoração de Deus
A Adoração no Tabernáculo
Outro princípio de interpretação bíblica é “a lei da muita
menção”. Este princípio diz que o espaço ocupado com um
assunto em particular indica a sua importância.
Cinquenta e um capítulos no Velho Testamento são
dedicados aos tabernáculos, mostrando a sua importância.
REVISÃO DOS TABERNÁCULOS E DOS TEMPLOS NO ANTIGO TESTAMENTO
Há vários tabernáculos e templos mencionados no Antigo
Testamento. Visto estes serem os lugares onde o povo se
encontrava com Deus, onde eles entravam a Sua Presença, é
importante que tenhamos uma compreensão básica deles e a
diferença entre eles.
O Tabernáculo de Moisés
O padrão, a planta, para o Tabernáculo de Moisés foi dado
com detalhes exactos por Deus. Tabernáculo significa uma
tenda e estava em uso enquanto os filhos de Israel
peregrinavam no deserto.
O Tabernáculo de Moisés era o lugar da adoração no Antigo
Testamento. Era o lugar de habitação temporária da arca do
concerto. Era lá que habitava a Presença de Deus e onde os
sacerdotes ministravam perante o Senhor. Frequentemente
quando os filhos de Israel voltavam ao pecado, a Arca era
capturada pelos seus inimigos.
O Tabernáculo de Moisés veio a estabelecer-se em Siló.
O Tabernáculo de David
Por David ser um homem de guerra, Deus não lhe permitiu
construir o templo. Deus deu-lhe os planos para o templo, e
David juntou os materiais com os quais o templo foi
edificado.
A Arca do Concerto residia no Tabernáculo de David depois
de ter sido devolvido pelos filisteus e antes do Templo de
Salomão ser construído.
O propósito primário do Tabernáculo de David era o de
demonstrar a adoração a Deus duma forma particular.
O tabernáculo de David pode ser visto como uma “janela”
através da qual se pode ver a adoração no Novo Testamento.
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A janela tem o seu enquadramento como uma tenda ou
tabernáculo típico dos tempos do Velho Testamento, mas o
conteúdo era completamente diferente. Os sacerdotes
entravam as portas com acção de graças e nos átrios com
louvor porque a Arca da Presença de Deus estava
completamente à vista. Não existia o Santo dos Santos com
o seu véu impeditivo e o único sacrifício oferecido era o de
louvor.
Esta “janela” durou por quarenta anos até o Templo de
Salomão ser construído. Então a janela fechou-se e a Arca
do Concerto foi transferida para o Templo de Salomão.
Voltámos aos sacrifícios de animais.
O Templo de Salomão
O Templo de Salomão estava desenhado muito à
semelhança do Tabernáculo de Moisés. Era para ter sido a
residência final da arca do Concerto. As varas para
transportar a Arca foram retiradas. Era uma residência
permanente, feita de mármore e de ouro, não uma tenda
temporária.
No entanto, através dos anos, o Templo de Salomão foi
deixado ao abandono. Quando Israel foi derrotado e reis
estrangeiros exigiram altos tributos a serem pagos, os vasos
de ouro foram tirados do Templo para pagar tais impostos.
O Ouro foi arrancado das paredes, colunas, e portas. A certa
altura Manassés edificou até altares a deuses falsos no
Templo, casotas foram edificadas para acomodar actividades
sodomitas nos átrios do Templo e cavalos “sagrados” foram
colocados no átrio interior.
Finalmente, O Templo de Salomão foi destruído
completamente pelos Caldeus que tiraram tudo o que era de
valor para a Babilónia e depois queimaram o templo até ao
chão.
O Templo de Zorobabel
Este Templo foi edificado cerca do ano 520 A.C. e não era
tão grandioso como o templo de Salomão mas era mais
largo. Faltava-lhe muita da mobília que o Templo de
Salomão tinha. A Arca do Concerto tinha-se perdido.
O Templo de Herodes
Quando Herodes ganhou o controlo de Judá ele reconstruiu
o Templo de Zorobabel. Herodes não reconstruiu o templo
com um coração de adoração. Ele tinha uma paixão por
construções e edificou muitos edifícios magnificentes
durante o seu reinado. O Templo de Zorobabel era simples
não suficientemente majestoso para o seu gosto. Foi ao
templo de Herodes que Jesus entrou e saiu. Todos os
deveres sacerdotais estavam em funções e foi aqui que Jesus
tombou as mesas dos cambistas.
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Mateus 21:12-13 Entrou Jesus no templo, e expulsou a todos os que aí
vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as
cadeiras dos que vendiam pombas.
E disse-lhes: “Está escrito :A minha casa será chamada casa de oração
~ mas vós a tendes convertido em covil de ladrões.”
Quando Jesus morreu na cruz, o véu que separava o Lugar
Santo do Lugar Santíssimo (um tecido muito espesso e
forte) foi sobrenaturalmente rasgado de alto a baixo.
Através da história da raça Judaica, somente os Sumos
Sacerdotes podiam ir do Lugar Santo até ao Lugar
Santíssimo. O Santo dos Santos era o lugar onde se
guardava a Arca do concerto. Era o lugar onde habitava a
Presença de Deus. O véu rasgado de alto a baixo significava
que a separação entre Deus e o homem estava removida. A
humanidade tem agora o privilégio de entrar na Presença de
Deus!
Jesus profetizou que nenhuma pedra ficaria sobre pedra
deste Templo e ele foi destruído pelos romanos no ano 70
D.C. O Templo e os edifícios que o cercavam foram
completamente reduzidos a cinzas e enquanto estavam a ser
queimados, o ouro derreteu e escorreu pelas fendas entre as
pedras. para retirarem o ouro, as pedras foram derrubadas,
cumprindo-se assim a profecia de Jesus.
Mateus 24:2 Ele, porem, lhes perguntou: “Não vedes tudo isto? Em
verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja
derrubada.”
SEGUINDO A ARCA
A Arca residiu no Tabernáculo de Moisés até aos tempos de
Eli. Foi então roubada como resultado do julgamento sobre
a casa de Eli.
I-Samuel 2:30-32a,34,35 Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: Na
verdade eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam
diante de mim perpetuamente. Mas agora diz o Senhor: Longe de mim
tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me
desprezam serão desprezados. Vêm dias em que cortarei o teu braço e
o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua
casa. E verás o aperto da morada de Deus...
E isto te será por sinal, a saber: o que sobrevirá a teus dois filhos a
Hofni e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E Eu suscitarei
para Mim um sacerdote fiel, que obrará segundo o meu coração e a
minha alma, e Eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante
do meu ungido.
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A Arca do Concerto foi roubada pelos Filisteus durante uma
batalha e foi levada a rodear a terra dos Filisteus, isso trouxe
julgamento e desastre sobre eles onde quer que fosse levada.
I-Samuel 5:1-4,6-7 Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus,
levaram-na de Ebenézer a Asdode. Então os filisteus carregaram a arca
de Deus e a introduziram na casa de Dagom, e a puseram junto a
Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdode, no dia
seguinte, lá estava Dagom, caído com o rosto em terra diante da arca
do Senhor!
Tomaram a Dagom, e tornaram a pô-lo no seu lugar. Mas, levantandose de madrugada no dia seguinte, Dagom estava caído com o rosto em
terra diante da arca do Senhor! A cabeça de Dagom e ambas as suas
mãos estavam cortadas sobre o limiar; somente o tronco ficara a
Dagom.
Porém a mão do Senhor, se agravou sobre os de Asdode, e os assolou,
e os feriu com tumores, a Asdode e ao seu território. Vendo os homens
de Asdode que assim era, disseram: “Não fique connosco a arca do
Deus de Israel, porque a sua mão é dura sobre nós, e sobre Dagom,
nosso deus.”
A Arca é Enviada de Volta a Jerusalém
Por causa do julgamento de Deus, os Filisteus chamaram os
seus sacerdotes e perguntaram-lhes como é que a Arca devia
ser reenviada. Não havia ninguém a conduzir uma junta de
vacas que tinham acabado de ter os seus bezerros, estes
foram-lhes retirados o que em termos naturais deveria fazer
as vacas voltarem atrás dos seus bezerros. Mas em vez
disso, a junta de vacas foi directamente para a terra de Israel.
Deus permitiu aos Filisteus que pusessem a Arca num carro.
Não havia ali nenhum homem consagrado para carregá-la.
Mas veja o que aconteceu quando o povo de Deus tentou
fazer o mesmo.
I-Samuel 6:7-8 Agora, pois, fazei um carro novo, tomai duas vacas com
crias, sobre as quais não tenha vindo o jugo, atai-as ao carro e levai os
seus bezerros de após elas para casa. Tomai a arca do Senhor, e
ponde-a sobre o carro, e metei num cofre, ao seu lado, as figuras de
ouro que haveis de apresentar ao Senhor como oferta pela culpa; e
deixai-a ir.
Um Aviso Para Nós
David queria mudar a Arca de Quiriate-Jearim para o Monte
Sião e há aqui um forte aviso nesta primeira tentativa de
mudar a Arca.
I-Crónicas 13:7-8,10 Levaram a arca de Deus sobre um carro novo,
tirando-a da casa de Abinadabe. Uzá e Aiô guiavam o carro.
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David e todo o Israel alegravam-se perante Deus com todas as suas
forças, com cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com
címbalos e com trombetas.
Acendeu-se a ira do Senhor contra Uzá e o feriu por ter estendido a
mão à arca. Pelo que morreu ali perante Deus
Houve desobediência quanto aos procedimentos que eles
sabiam dever praticar. David era responsável, tal como nós
somos por “procedimentos próprios de Templo”.
O Louvor Não Pode Esconder a Desobediência
David e os seus homens usaram um carro para mudarem a
Arca, mas Deus tinha ordenado que a Arca devia ser levada
aos ombros pelos Levitas com os seus varais de madeira. A
Presença de Deus não podia ser levada num carro. Só podia
ser levada por homens dedicados e separados.
David e todo o Israel estavam a cantar e a tocar instrumentos
de música perante o Senhor, mas eles estavam em
desobediência e o resultado foi a morte.
A Arca foi mais tarde mudada com sucesso em obediência
às instruções de Deus.
I-Crónicas 15:2 Então disse David: “Ninguém pode levar a arca de
Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a
arca de Deus, e para o servirem eternamente.”
Só por desejarmos a Presença do Senhor na nossa adoração
não significa que possamos fazer as coisas “a nossa
maneira”. A Presença do Senhor deve ser assistida
consoante Ele nos guia a cada momento. O mesmo “carro”
que funcionou a semana passada, os mesmos cânticos,
tempo, ordem, etc., podem necessariamente não funcionar
esta semana.
O LOUVOR NO TABERNÁCULO DE DAVID
O louvor era uma parte importante na adoração no
Tabernáculo.
David trouxe a Arca a Sião e colocou-a numa tenda a que
chamou o Tabernáculo de David.
É interessante notar que Deus não dirigiu David a colocar a
Arca no Tabernáculo de Moisés., mas para o resto da vida
de David, e até o Templo de Salomão ter sido edificado, a
Arca da Presença de Deus residia no Tabernáculo de David.
I-Crónicas 16: 1,4-9,31,34 Trouxeram a arca de Deus e a puseram no
meio da tenda que David lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e
sacrifícios pacíficos perante Deus.
Designou alguns dos levitas para ministrarem perante a arca do
Senhor, para fazerem petições, para louvarem e exaltarem ao Senhor
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Deus de Israel...eJeiel. Eles deviam tocar os alaúdes e as harpas, Asafe
devia fazer ressoar os címbalos, e Beneia e Jaaziel, os sacerdotes,
deviam tocar continuamente perante a arca da aliança de Deus.
Nesse mesmo dia Davi entregou a Asafe e seus irmãos, pela primeira
vez, o seguinte Salmo de acções de graças ao Senhor:
Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos
os seus feitos.Cantai-lhe, salmodiai-Lhe, atentamente falai-Lhe de todas
as suas maravilhas.
Alegrem-se os céus, e regozije-se a terra; diga-se entre as nações: “O
Senhor reina. “
Rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom; o seu amor dura para sempre.
Instrumentos de Adoração
Haviam muitos instrumentos usados na adoração no
Tabernáculo de David.
Salmos 150:1-6 Louvai ao Senhor. Louvai a Deus no seu santuário;
louvai-O no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus actos
poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-O
com o som da trombeta, louvai-O com saltério e com a harpa, louvai-O
com adufes e danças, louvai-O com instrumentos de cordas e com
flauta, louvai-O com címbalos sonoros, louvai-O com símbalos
altissonantes.
Tudo o que tem fôlego louve ao Senhor. Louvai ao Senhor.Salmos
Neste curto Salmo, David referiu-se a sete instrumentos que
deviam ser usados nos louvores a Deus. O final, e o
“instrumento” mais importante é a nossa voz.
´ trompete
´harpa
´lira
´ tamboris
´ cordas
´flauta
<>⇒ címbalos
O Poder do Louvor e da Adoração
´Α Νυϖεµ δα Γλ⌠ρια

Quando a arca foi mudada do Tabernáculo de David para o
Templo de Salomão, os sacerdotes e o povo louvaram o
Senhor até a Sua glória encher o Templo.
II-Crónicas 5:13,14 Os trombeteiros e os cantores juntaram-se em
uníssono, como uma só voz, para louvar ao Senhor e render-lhe graças.
Acompanhados de trombetas, címbalos e outros instrumentos
ergueram a voz em louvor ao Senhor e cantaram:
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”Ele é bom, o seu amor dura para sempre.” Então a casa do Senhor se
encheu de uma nuvem, e os sacerdotes não podiam ter-se em pé, para
ministrar, por causa da nuvem, pois a glória do Senhor encheu a casa
de Deus.
O Padrão Para a Igreja
Por causa de ter sido permitido que a Arca do Concerto
fosse vista durante quarenta anos, o Tabernáculo de David é
um padrão da adoração da Igreja tanto corporativamente
como individualmente.
Actos 15:16-17 17 Depois disto voltarei, e reedificarei o tabernáculo
de David , que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas, e tornarei a
edifica-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, sim,
todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor
que faz todas estas coisas.
Tiago estava a citar o profeta, Amós, nesta escritura.
Amós 9:11-12 “Naquele dia tornarei a levantar a tenda de David, que
está caída, e repararei os seus lugares quebrados, restaurarei as suas
ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. Para que possuam
o restante de Edom, e todas as nações que são chamadas pelo meu
nome”, diz o Senhor, que faz estas coisas.
Deus está a restaurar, espiritualmente, o Tabernáculo de
David. Seguramente Ele restaurará todas as formas de
adoração descritas como sendo esse Tabernáculo no Corpo
de Cristo.
QUESTIONÁRIO PARA REVISÃO
1. Nos tempos de David o seu Tabernáculo era uma tenda literal, o que é o Tabernáculo de David hoje?
2. Quando o rei David tentou mudar a Arca a primeira vez, porque morreu Uzias?
3. Como é que o Tabernáculo de Moisés era diferente do tabernáculo de David na representação dum padrão de
adoração.
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Lição Três

As Instruções de Deus Para o Louvor
As Escrituras estão cheias de instruções de Deus para o Seu
povo se tornar um povo que O louva e adora. É importante
gastar tempo a ler a Sua Palavra para que saibamos:
´Porque devemos louvá-LO
´Quem deve louvá-LO
´ Quando devemos louvá-LO
´Onde devemos louvá-LO
PORQUE DEVEMOS LOUVAR O SENHOR?
Porque Ele É
´ ∆ιγνο δε Γρατιδο

Salmos 107:1,2,8 Daí graças ao Senhor, pois ele é bom; o seu amor
dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da
mão do inimigo. Dêem graças ao Senhor, pelo seu constante amor e
pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens.
´ ∆ιγνο δε Λουϖορ

II Samuel 22:4 Ao Senhor, digno de louvor, invoco, e de meus inimigos
sou salvo.
´ Γρανδιοσο

Salmos 48:1 Grande é o senhor e muí digno de louvor, na cidade do
nosso Deus, no seu monte santo.
Salmos 96:4 Pois grande é o senhor, e digno de louvor, é mais temível
do que todos os deuses.
´ Ποδεροσο εµ Οβρασ

Salmos 150:2 Louvai-o pelos seus actos poderosos, louvai-o conforme
a excelência da sua grandeza.
Ele é a autoridade máxima, o poder mais elevado. Ele é
antes de todas as coisas, e mais grandioso do que todas as
coisas.
Escolheu-nos
Lucas 10:20 Mas não vos alegreis porque os espíritos se vos
submetem, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos
céus.
´Παρα Γλοριφιχαρ ∆ευσ

Salmos 50:23 Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorifica, e
àquele que bem ordena o seu caminho eu mostrarei a salvação de Deus.
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Salmos 69:30 Louvarei o nome de Deus com cântico, e engrandecê-lo-ei
com acções de graças.
Com Ordens Para Louvar
´ Ατραϖσ δε ∆αϖιδ

Salmos 149:1 Louvai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, e
o seu louvor na assembleia dos santos.
´ Ατραϖσ δε Παυλο

Efésios 5:19 Falando entre vós com salmos, e hinos, e cânticos
espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração.
´ Ατραϖσ δε ϑοο

Apocalipse 19:5 Então saiu do trono uma vós, que dizia: louvai o nosso
Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos
como grandes.
Porque É Bom
Salmos 92:1,2 Bom é render graças ao Senhor, e cantar louvores ao
teu nome, ó Altíssimo, de manhã anunciar o teu amor, e todas as noites
a tua fidelidade.
Porque É Agradável
Salmos 147:1 Louvai ao Senhor. Quão bom é cantar louvores ao nosso
Deus, quão agradável e decoroso é o louvor!
Porque É Belo
Salmos 33:1 Regozijai-vos no Senhor, vós, os justos; aos rectos
convém o louvor.
Alguns tem receio de louvor o Senhor, porque consideram
não ser dignificante. Mas isto é contrário a Palavra de Deus.
II Samuel 6:14-16,21-23 David dançava com todas as suas forças
diante do Senhor, e estava David cingido de uma estola sacerdotal de
linho. Assim David e toda a casa de Israel subiam, trazendo a arca do
Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor
entrava na cidade de David, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela
janela. E vendo ao rei David, que ia saltando e dançando diante do
Senhor, o desprezou no seu coração.
Disse David a Mical: Perante o Senhor, que me escolheu antes do que a
teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o
povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado.
Ainda mais do que isto me envilecerei, e me humilharei aos meus olhos.
Quanto às servas, de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha
de Saul, não teve filhos, até o dia da sua morte.
Deus Habita no Louvor
Salmos 22: 3 Contudo, tu és o Santo, entronizado entre os louvores de
Israel
Se o nosso coração está cheio de louvor, está cheio de Deus.
e a nossa casa está cheia de louvor, está cheia de Deus.

~ 20 ~

Podemos rodear-nos com a Presença de Deus se nos rodearmos com louvor.
O Louvor Liberta Força
Neemias 8:10b Não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa
força.
Salmos 28:7 O Senhor é a minha força e o meu escudo; nele confiou o
meu coração, e fui socorrido. O meu coração salta de prazer, e com o
meu canto o louvarei.
O Louvor Traz Satisfação
Uma alma que louva gosta de estar com o Senhor, e Deus
concede-lhe os desejos do coração.
Salmos 37:4 Deleita-te no Senhor, e ele te concederá os desejos do teu
coração.
Repare que o louvor vem primeiro, antes de recebermos.
Isso é porque o louvor coloca as nossas prioridades em
ordem, e então Deus pode conceder-nos os desejos do nosso
coração.
O Louvor Traz Vitória
Salmos 18:3 Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e
ficarei livre dos meus inimigos.
II Crónicas 20:21-22 Tendo ele tomado concelho com o povo, ordenou
cantores para cantarem ao Senhor e o louvarem por causa do
esplendor da sua santidade, enquanto saíam na frente do exército,
dizendo: Rendei graças ao senhor, poiso seu amor dura para sempre.
Quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas
contra os homens de Amom, de Moabe e do monte Seir, que tinham
vindo contra Judá, e foram desbaratados.
Mesmo nas lutas de cada dia, o louvor leva-nos a vitória.
QUEM DEVE LOUVAR O SENHOR?
Toda a Carne
Salmos 145:21b Toda criatura louve o seu santo nome para todo o
sempre.
A Minha Alma
Salmos 103:1-2 Bendize, ó minha alma, ao Senhor; tudo o que há em
mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e
não te esqueças de nenhum dos teus benefícios.
Tudo o Que Tem Folego
Salmos 150:6 Tudo o que tem fôlego louve ao Senhor. Louvai ao
Senhor.
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Todos os Povos
Salmos 67:3,5 Louvem-te, ó Deus, os povos; louvem-te os povos todos.
Louvem-te, ó Deus, os povos; louvem-te os povos todos.
Salmos 78:4 Não o encobriremos aos seus filhos; mostraremos à
geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as
maravilhas que fez.
Salmos 79:13 Então nós, teu povo e ovelhas de teu pasto, te
louvaremos eternamente; de geração em geração proclamaremos os
teus louvores.
O Justo
Salmos 140:13 Certamente os justos louvarão o teu nome, e os rectos
habitarão na tua presença.
Os Santos
Salmos 145:10 Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, os teus
santos te bendirão.
Os Remidos
Salmos 107:1-2 Dai graças ao Senhor, pois ele é bom; o seu amor dura
para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do
inimigo.
Os Que Temem o Senhor
Salmos 22:23 Vós, que temais ao Senhor, louvai-o! Todos vós
descendência de Jacó, glorificai-o! Temei-o, todos vós, descendência
de Israel!
Os Servos do Senhor
Salmos 113:1 Louvai ao Senhor. Louvai, ó servos do Senhor, louvai o
nome do Senhor.
Salmos 134:1 Bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor que
assistis de noite na casa do Senhor.
Salmos 135:1 Louvai ao senhor. Louvai o nome do Senhor; louvai-o,
servos do Senhor.
Todos os Seus Anjos
Salmos 148:2 Louvai-o, todos os seus anjos; louvai-o, todos os seus
exércitos celestiais.
Toda a Natureza
Salmos 148:7-10 Louvai ao Senhor desde a terra, vós, monstros
marinhos, e todas as profundezas dos oceanos, relâmpagos e saraiva,
neve e nuvens, ventos tempestuosos que executam a sua vontade;
montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras
e todos os gados, répteis e todas as aves voadoras.
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Reis e Povos
Salmos 148:11-13 Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os
juízes da terra; jovens e donzelas, velhos e crianças, louvai o nome do
Senhor, pois só o seu nome é exaltado; a sua glória está sobre a terra e
o céu.
QUANDO DEVEMOS LOUVAR O SENHOR?
Desde a Manhã Até a Tarde
Salmos 113:3 Desde o nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o
nome do Senhor.
Todo o Dia
Salmos 71:8 Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória o dia
todo.
Enquanto Vivermos
Salmos 146:2 Louvarei ao Senhor durante a minha vida; cantarei
louvores ao meu Deus enquanto viver.
Continuamente
Salmos 34:1 Louvarei ao Senhor em todo o tempo; o seu louvor estará
continuamente na minha boca.
Mesmo Abatidos
Salmos 42:11 Por que estás abatida, ó minha alma? Porque te
perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu
Salvador e Deus meu.
Sempre
Efésios 5:20 Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em
nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
ONDE DEVEMOS LOUVAR O SENHOR?
Na Congregação
Salmos 22:22,25 Declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei
no meio da congregação. De ti vem o tema do meu louvor na grande
congregação; pagarei os meus votos perante os que o temem.
Salmos 107:32 Exaltem-no na congregação do povo e louvem-no na
assembleia dos anciãos.
Salmos 149:1 Louvai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, e
o seu louvor na assembleia dos santos.
No Santuário
Salmos 150:1 Louvai ao Senhor. Louvai a Deus no seu santuário;
louvai-o no firmamento do seu poder.
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Entre as Nações
Salmos 57:9 Louvar-te-ei, ó Senhor, entre os povos; cantar-te-ei entre
as nações.
Nos Seus Átrios
Salmos 100:4 Entrai pelas portas dele com acções de graças, e em
seus átrios com louvor, rendei-lhe graças, e louvai o seu nome.
Entre as Multidões
Salmos 109:30 Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca;
louvá-lo-ei na grande multidão.
QUESTIONÁRIO PARA REVISÃO
1. Dê três razões porque devemos louvar o Senhor.
2. Quando devemos louvar o Senhor? Dê um exemplo das Escrituras e um da sua própria experiência.
3. Enumere três versículos bíblicos que irá memorizar que encorajam a si ou a outros a louvar Deus.
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Lição Quatro

O Louvor Traz as Bênçãos de Deus
O LOUVOR É ASSEMELHADO COM O CICLO DA CHUVA
O Ciclo Hidrológico
Há muitas passagens nas Escrituras onde o louvor está
assemelhado ao ciclo da chuva. Este ciclo não tem fim, é
ciclo contínuo fluindo dum a outro.
´ A água evapora na terra
´ Forma nuvens nos ares
´ Chove de novo sobre a terra
O Ciclo do Louvor
O louvor não deve ter fim. Nós damos louvores a Deus e o
nosso louvor traz:
´ Bênçãos
´ Vitória
´ Crescimento
Amós 5:8 Procurai o que faz o Sete-estrelo, e o Órion,e torna a sombra
da noite em manhã, e escurece o dia como a noite, o que chama as
águas do mar, e as derrama sobre aterra; o Senhor é o seu nome.
Amós 9:6 Ele é o que edifica as suas câmaras no céu, e funda a sua
abóbada sobre a terra, e o que chama as águas do mar, e as derrama
sobre a terra; o senhor é o seu nome.
Deus Derrama Bênçãos
Tal como Deus chama as águas para se evaporarem para que
possa chover, ele chama por nós para O louvarmos para que
possa derramar as Suas bênçãos.
Jó 36:27-28 Ele reúne as gotas das águas, e do seu vapor as destila
em chuva, a qual as nuvens derramam, e gotejam abundantemente
sobre o homem.
Oséias 6:3 Conheçamos, e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como
a alva será a sua saída; ele a nós virá como a chuva, como chuva
serôdia que rega a terra.
Isaías 45:8 Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam
rectidão; abra-se a terra, e produza-se salvação, e juntamente com ela
brote a rectidão; eu, o Senhor, as criei.

~ 25 ~

Louvor Sobe
As Bênçãos Descem
Ao enviarmos louvores a Deus, Ele transforma-os em
bênçãos que chovem sobre nós.
Provérbios 11:25 A alma generosa prosperará, o que regar também
será regado.
Salmos 67:5-6 Louvem-te, ó Deus, os povos; louvem-te os povos todos.
Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará.
Salmos 147:7-8 Cantai ao Senhor em acção de graças; cantai louvores,
ao som da harpa, ao nosso Deus. Ele é que cobre o céu de nuvens, que
prepara a chuva para a terra, e faz produzir erva sobre os montes.
Zacarias 10:1Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia; é o
Senhor que faz as nuvens de chuva. Ele dá chuvas copiosas aos
homens, e a cada um erva no campo.
Um Ciclo Sem Fim
Tiago 5:7 Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Vede
que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com
paciência, até receber as primeiras e as últimas chuvas.
Tal como o lavrador não ceifa na mesma estação (do ano)
que semeia, sê paciente, a seu tempo tu ceifarás a tua
sementeira ou benção.
Deus faz com que as Suas bênçãos brilhem sobre a
humanidade tal como o sol brilha sobre o oceano. O coração
do homem deve ser caloroso para com Deus em resposta às
bênçãos que Ele lhe tem concedido.
Os louvores do homem devem subir a Deus tal como os
vapores são criados pelo sol no oceano.
Esses louvores formam nuvens de bênçãos.
Deus faz com que elas se destilem em chuva que cai sobre a
terra.
A chuva excedente forma rios que correm para o mar, donde
veio originalmente, e todo o processo recomeça.
OS BENEFÍCIOS DO LOUVOR
Permite a Deus Agir
Actos 16: 25-26 Perto da meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam
hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente sobreveio
um terramoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram,
abriram-se todas as portas e foram soltos os grilhões de todos.
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A Terra Produz
Salmos 67: 5-6 Louvem-te, ó Deus, os povos; louvem-te os povos
todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos
abençoará.
A Vitória Vem
II Crónicas 20:21-22Tendo ele tomado concelho com o povo, ordenou
cantores para cantarem ao Senhor e o louvarem por causa do
esplendor da sua santidade, enquanto saíam na frente do exército,
dizendo: Rendei graças ao senhor, pois o seu amor dura para sempre.
Quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas
contra os homens de Amom, de Moabe e do monte Seir, que tinham
vindo contra Judá, e foram desbaratados.
Traz Saúde
Provérbios 17:22 O coração alegre é bom remédio, mas o espírito
abatido faz secar os ossos.
Traz Paz
Isaías 60:18 Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de
desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros
chamarás Salvação, e as tuas portas Louvor.
Transforma-nos
Somos transformados em conformidade com a mesma glória
do Deus a quem adoramos.
II Coríntios 3:11,18 E se o que desvanecia teve sua glória, muito mais
glória tem o que permanece. Mas todos nós, com o rosto descoberto,
reflectindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória
na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor.
I João 3:1-2 Não sendo como Caim, que era do maligno, e matou a seu
irmão. E porque o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu
irmão, justas.
REGOZIJANDO-NOS NO SENHOR
Uma Face Triste
Uma face triste é a expressão dum coração ingrato.
Neemias 2:1-2 No mês de nisã, no vigésimo ano do rei Artaxerxes,
quando lhe trouxeram o vinho, eu o tomei e o dei ao rei. Nunca antes eu
estivera triste na presença dele; assim o rei me perguntou: Porque está
triste o teu rosto, se não estás doente? Não é isto senão tristeza de
coração. Temi sobremaneira.
Quando o rei reconheceu a tristeza no rosto de Neemias,
Neemias ficou receoso. Um rosto triste podia significar que
ele estava infeliz ao serviço do rei, e podia significar a sua
morte.
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Para vir à presença do rei numa atitude infeliz era um
insulto. Vir à presença do Senhor com uma expressão infeliz
é indicador de que não estamos felizes com as coisas que
Ele nos tem feito:
´ Tem-nos dado
´ Tem feito por nós
´ providenciado
´ Tem planeado
Temos Ordens Para Nos Regozijarmos
Temos ordens para nos regozijarmos perante o Senhor.
Deuteronómio 12:7,11,12 Ali comereis na presença do Senhor vosso
Deus, e vos alegrareis com as vossas famílias por todo o bem com que
vos abençoar o Senhor vosso Deus. Então, ao lugar que escolher o
Senhor vosso Deus, a fim de nele fazer habitar o seu nome, para lá
trareis tudo o que vos ordeno: Os vossos holocaustos, os vossos
sacrifícios, os vossos dízimos as vossas ofertas especiais, e todas as
vossas dádivas escolhidas que votardes ao Senhor. E ali vos alegrareis
perante o Senhor vosso Deus, vossos filhos e vossas filhas, vossos
escravos e vossas escravas, bem como o levita que mora dentro das
vossas cidades, que não recebeu nem parte nem herança convosco.
I Crónicas 16:10 Glorificai-vos no seu santo nome; alegre-se o coração
dos que buscam ao Senhor.
Salmos 33:1 Regozijai-vos no Senhor, vós, os justos; aos rectos
convém o louvor.
Lucas 1:46,47 Disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o
meu espírito se alegra em Deus meu Salvador.
Filipenses 4:4 Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijaivos.
O Gozo e o Regozijo Vem
O gozo e o regozijo vem da revelação e da meditação na
Palavra de Deus.
Jeremias 15:16 Achadas as tuas palavras, logo as comi, elas me foram
gozo e alegria ao coração, pois pelo teu nome me chamo, ó Senhor,
Deus do Exércitos.
Depois da Semente Ser Semeada
Devemos “sair com alegria” depois da semente da Palavra
de Deus ter sido semeada nos nossos corações.
Isaías 55:10-12 Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para
lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir, e brotar, e dar
sementes ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que
sair da minha boca: Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me
apraz, e prosperará naquilo para que a enviei.
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Com alegria saireis, e em paz sereis guiados; os montes e os outeiros
exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do
campo baterão palmas.
Paraliza Satanás Com Gozo
O que Satanás tenta fazer depois da semente da Palavra de
Deus ter sido semeada nos nossos corações? Ele vem
imediatamente com as suas aflições e perseguições para
roubar essa semente.
Se nos ofendermos e perdermos o gozo, estamos a permitir a
Satanás roubar a semente da Palavra que foi semeada no
nosso coração.
Marcos 4:4,14-17 Semeando ele, parte da semente caiu à beira do
caminho, e vieram as aves do céu, e a comeram.
O que semeia, semeia a palavra. Os que estão junto ao caminho são
aqueles em que a palavra é semeada. Tendo eles ouvido, vem logo
Satanás, e tira a palavra que foi semeada nos seus corações.
Da mesma sorte os que recebem a semente em solo rochoso, os quais,
ouvindo a palavra, logo com prazer a acolhem mas não tendo raiz em si
mesmos, são de pouca duração. Sobrevindo a tribulação ou a
perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam.
O Gozo Produz Fruto
A semente da Sua Palavra habitará em nós enquanto o Seu
gozo permanecer em nós.
João 15:10-11 Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no
meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu
Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que a minha
alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa.
Através da obediência a Palavra de Deus, o seu gozo
permanecerá em nós. O Seu gozo não é temporário, parcial
ou circunstancial. É completo.
Hebreus 10:32-34 Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que,
depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições
Ás vezes fostes expostos como em espectáculo, tanto de opróbrios
quando de tribulações; às vezes vos tornastes co-participantes com os
que desse modo foram tratados. Não somente vos compadecestes dos
que estavam nas prisões, mas também com gozo aceitastes o espólio
dos vossos bens, sabendo que tendes possessão superior e
permanente.
Pedro 4:12-13 Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre
vós para vos tentar, como coisa estranha vos acontecesse. Mas
alegrai-vos no facto de serdes participantes das aflições de Cristo, para
que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis.
Mateus 5:11-12 Bem aventurados sois vós, quando vos injuriarem e
perseguirem e, mentindo disserem todo o mal contra vós por minha
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causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão
nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós.
João 16:22 Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas
outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria
ninguém poderá tirar.
O Gozo Traz Força
Ao nos regozijarmos e louvarmos o Senhor, recebemos a
Sua força.
Neemias 8:10b Não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa
força.
O Gozo Vence o Maligno
O regozijo é a chave para vencermos “o maligno” (Satanás).
Ao nos regozijarmos e guardarmos a semente da Sua
Palavra, somos fortes e vitoriosos na nossa vida cristã.
I João 2:13-14 Pais, eu vos escrevo, porque conhecestes aquele que é
desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque vencestes o maligno.
Eu vos escrevi, meninos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi,
pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos
escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e
já vencestes o maligno.
O Gozo Traz Restauração
Se Satanás tem roubado o nosso gozo e temos perdido a
semente da Palavra, os nossos bens e a nossa vitória,
podemos reavê-los de novo.
Ao levantarmos a nossa voz em gozo e oferecemos os
sacrifícios de louvor na casa do senhor, o nosso cativeiro
será removido e Satanás tem de devolver tudo o que nos tem
roubado.
Jeremias 33: 9-11 Esta cidade me servirá de nome de alegria, de
louvor, e de glória, entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o
bem que lhe faço; espantar-se-ão, e perturbar-se-ão por causa de todo
o bem, e por causa de toda a paz que lhe dou. Assim diz o Senhor:
Neste lugar, do qual dizeis que está deserto, sem homens nem animais,
nas cidades de Judá, e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas,
sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de
gozo, a voz de alegria, a voz do noivo e da noiva, e a voz dos que
trazem ofertas de acções de graça à casa do Senhor e dizem: Dai
graças ao Senhor dos Exércitos, pois bom é o Senhor; o seu amor dura
para sempre. Pois restaurarei a sorte da terra como no princípio, diz o
Senhor.
Deve Pagar Sete Vezes
Ao nos regozijarmos, podemos requerer que o ladrão
(Satanás) nos devolva sete vezes mais o que nos roubou.
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João 10:10 O ladrão só vem para roubar, matar e destruir; eu vim para
que tenham vida, e a tenham em abundância.
Provérbios 6:30-31 Não é desprezado o ladrão que furta para saciar a
sua alma, quando está morrendo de fome Contudo, se for apanhado,
pagará sete vezes mais, ainda que lhe custe todos os seus bens e a sua
casa.
Comecemos a Regozijar-nos Agora Mesmo!
QUESTIONÁRIO PARA REVISÃO
1. Descreva como o louvor é semelhante ao ciclo hidrológico.
2. Mencione dois benefícios do louvor.
3. Mencione duas coisas que o “regozijarmo-nos no Senhor” pode fazer.
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Lição Cinco

Palavras Bíblicas de Louvor
PALAVRAS TRADUZIDAS COMO LOUVOR NO ANTIGO TESTAMENTO
Um número de diferentes palavras hebraicas foram usadas
para descrever o louvor no Antigo Testamento. Um estudo
destas palavras revela uma clara compreensão do que
significa louvar hoje.
As palavras hebraicas para louvor expressam muito mais
excitamento e acção.
Halal
Halal é a palavra mais frequentemente traduzida como
louvor. Ocorre 160 vezes no Velho testamento.
Significa: O Seu louvor vindo D’Ele (em espírito e em
verdade).
´ Παρα Σε Μανιφεσταρ

Salmos 22:22 Declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no
meio da congregação.
´ Παρα Μοστραρ

Salmos 102:18 Escreva-se isto para a geração futura, e o povo que
está por vir louve ao Senhor.
´ Παρα Χελεβραρ

Salmos 35:18 Louvar-te-ei na grande congregação; entre muitíssimo
povo te celebrarei.
´ Παρα Φιχαρ Μαραϖιληαδο

Salmos 107:32 Exaltem-no na congregação do povoe louvem-no na
assembleia dos anciãos.
´ Παρα Σε Γλοριαρ

Salmos 64:10 O justo se alegra no Senhor, e nele se refugia; cantem
louvores todos os rectos de coração!
´ Παρα Βριληαρ

Jó 41:18 Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz; os seus
olhos são como os raios da alva.
O verdadeira louvor, portanto, deve ter um som claro e
distinto Não deve haver confusão quanto ao que se pretende.
É uma nota de celebração, uma festa ao Senhor.
II Crónicas 20:21-22 Tendo ele tomado conselho com o povo, ordenou
cantores para cantarem ao Senhor e o louvarem por causa do
esplendor da sua santidade, enquanto saíam na frente do exército
dizendo:Rendei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre.
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Quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas
contra os homens de Amom, de Moabe e do monte Seir, que tinham
vindo contra Judá, e foram desbaratados.
Tehillah
(Uma Derivação de Hallal)

A ênfase da palavra tehillah está em cantar. É usada
cinquenta e sete vezes no Velho Testamento.
´ Χανταρ Υµ Χλαρο Χντιχο δε Λουϖορ

Significa cantar um claro cântico de louvor ao Senhor.
Salmos 119:171 Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os
teus decretos.
´ Χελεβρ〈−Λο Χοµ Χντιχοσ

Habacuque 3:3 Deus vem de Temâ, e do monte de Parã vem o Santo. (
Selá ) A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor.
´ Βενδιζερ

Devemos dizer bem D’Ele com palavras e música.
Deuteronómio 10:21 Ele é o teu louvor e o teu Deus, que por ti fez
estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto.
Shabach
´ Χλαµαρ Εµ ςοζ Αλτα

Salmos 63:3 Porque o teu amor é melhor do que a vida, os meus lábios
te louvarão.
´ Χλαµαρ Εµ Τριυνφο

Daniel 2:23 Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me
deste sabedoria e força; agora me fizeste saber o que te pedimos,
porque nos fizeste saber este assunto do rei.
´ Γλοριφιχαρ Εµ ςιτ⌠ρια

Salmos 117:1 Louvai ao Senhor, todas as nações, glorificai-o todos os
povos.
O louvor nem sempre tem de ser barulhento. Nem sempre
temos de clamar, mas há alturas em que parece ser essa a
maneira mais apropriada para louvar a Deus.
Salmos 47:1 Aplaudi com as mãos, todos os povos; cantai a Deus com
voz de triunfo.
Zamar
Zamar significa:
´ Tocar cordas
´ Também tem o sentido de cânticos de louv
acompanhados por instrumentos musicais
Salmos 108: 1-3 Preparado está o meu coração, ó Deus; cantarei e
salmodiarei de toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa! Eu
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despertarei a aurora. Louvar-te-ei entre os povos, ó Senhor; de ti
cantarei entre as nações.
Yadah
Yadah significa:
´ Expressar uma confissão de gratidão
Salmos 109:30 Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca;
Louvá-lo-ei na grande multidão.
´ Também tem um pensamento de acção de graças com as
mãos estendidas para Deus
Salmos 33:2 Louvai ao Senhor com a harpa; cantai a ele com o saltério
de dez cordas.
´ Submissão
II Crónicas 7:3 Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo, e a glória
do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o
pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu
amor dura para sempre.
Towdah
Towdah vem da mesma raiz de yadah e significa:
´ Estender as mãos em adoração e acção de graças
Salmos 42:4 Lembro-me destas coisa enquanto dentro em mim derramo
a minha alma: de como eu ia com a multidão, guiando a procissão à
casa de Deus, com gritos de alegria, e louvor entre a multidão festiva.
´ Sacrifício por reconhecimento em reverência
Salmos 50:23 Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorifica, e
àquele que bem ordena o seu caminho eu mostrarei a salvação de Deus.
Barak
Barak significa:
´ Ajoelhar em adoração
Salmos 95:6b Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou.
Ajoelhar diante de alguém é manifestar humildade e
demonstrar a sua posição de superioridade e dignidade.
Shachah
Enquanto várias palavras do Antigo Testamento foram
traduzidas por “adoração”, somente uma palavra no Velho
Testamento foi usada para expressar adoração em relação a
Deus.
´ Prostrar bem Baixo
Shachah significa o acto de alguém se prostrar em terra
perante o Senhor em adoração. Também expressa uma
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atitude do coração, mesmo se o corpo da pessoa não está
prostrado.
Salmos 95:6a Oh, vinde, adoremos e prostremo-nos,
DESCOBERTAS SOBRE O LOUVOR E A ADORAÇÃO DE PALAVRAS HEBRAICAS
Expressões Físicas
O louvor é uma expressão física de atitudes espirituais, uma
resposta interior do coração a uma revelação de Deus e da
Sua grandeza.
Frequentemente se manifesta numa acção física ~ louvor é
algo que fazemos. Inclui fazer um espectáculo, celebrar,
glorificar, ficar maravilhado, tocar instrumentos, levantar as
mãos e ajoelhar.
Para ser louvor verdadeiro, deve ser manifesto.
Expressão Vocal
Muito do louvor envolve expressão vocal. As palavras
Hebraicas descrevem: cânticos claros de louvor, produzindo
um som claro, bendizer, cantar, clamar em voz alta, dando
gritos de triunfo e fazendo confissões de gratidão a Deus.
Libertação Emocional
O louvor pode ser uma libertação emocional.
Louvar a Deus não é um exercício emocional; é uma
actividade espiritual.
O verdadeiro louvor trará libertação emocional.
A emoções não são necessariamente carnais, ou sensuais.
Deus deu-nos emoções, e elas devem ser usadas para
glorificá-LO. As emoções incluem celebrar, ficar
maravilhado e dar expressões em alta voz
Reverência
O louvor deve ser feito numa atitude de reverência.
Reverência significa honrar e estimar alguém
condignamente.
As actividades de louvor nunca devem degenerar em
excessos para além das fronteiras da unção e fluir no
Espírito Santo nessa reunião em particular.
Louvar a Deus não é simplesmente um meio de nos
divertirmos, deve ser oferecido como uma expressão de
reverência e acção de graças para com Deus.
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Conclusões
Podemos tirar algumas conclusões das palavras Hebraicas.
Deus é um Espírito e nós devemos adorá-LO em espírito e
em verdade.
O louvor pode ser emocional, mas devemos guardar-nos de
que se torne um simples gozo da carne e não algo dado em
espírito.
João 4:23-24 Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros
adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura
a tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e importa que os que o
adoram o adorem em espírito e verdade.
PALAVRAS TRADUZIDAS POR LOUVOR E ADORAÇÃO NO NOVO TESTAMENTO
Algumas palavras gregas foram usadas para descrever o
louvor no Novo Testamento. Um estudo destas palavras
libertar-nos-á para que o nosso louvor a Deus seja mais
activo e expressivo.
Aineo
´ Οφερτα δε Λουϖορ ου Χελεβραο

Romanos 15:11 E ainda: Louvai ao Senhor, todos os gentios, e celebraio, todos os povos.
´ Λεϖαντανδο α ςοζ εµ Γρατιδο

Lucas 19:37 Quando já chegava perto da descida do monte das
oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar
louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto.
Epaineo
´ Απλαυδιρ

I Pedro 1:7 Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito
mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo,
redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo.
´ Ρεχοµενδαρ

Efésios 1:6 Para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu
gratuitamente no Amado.
Eulogeo
´ Φαλαρ Βεµ ∆ε

Lucas 1:64 Imediatamente a boca se lhe abriu, a língua se lhe soltou e
falava, louvando a Deus.
Doxa
´ Γλοριοσο

Doxa denota mais uma atmosfera criada pela adoração do
que as expressões físicas.
João 9:24a Chamaram pela Segunda vez o homem que tinha sido cego,
e disseram: Dá glória a Deus.
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Proskuneo
´ Prostrar
Proskuneo significa “prostrar-se em homenagem”.
Mateus 2:2 Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos a
sua estrela no Oriente, e viemos adorá-lo.
DEFENIÇÕES DOS TERMOS LOUVOR E ADORAÇÃO
Salmo
Salmo vem da palavra grega, salmos. O seu significado
geral é “poemas compostos para serem cantados”.
Salmos
Salmos é um salmo com acompanhamento musical.
Originalmente significa “dedilhar ou tocar ao de leve com os
dedos em cordas musicais como numa harpa”.
Hino
Hino vem da palavra grega, humnas, significando uma
canção de louvor a Deus, ou da palavra grega, humneo
significando “cantar uma canção de louvor enderessada a
Deus”.
Cântico Espiritual
As palavras gregas, pneumatikos ode (cântico espiritual)
significa, “um cântico espontâneo com palavras e melodia
dados ao mesmo tempo pelo Espírito Santo.”
QUESTIONÁRIO PARA REVISÃO
1. Mencione duas palavras do Antigo Testamento que são traduzidas por louvor e defina o seu significado tirado
da língua Hebraica.
2. Mencione duas palavras do Novo Testamento para louvor. Dê o seu significado tirado da língua Grega.
3. Qual é o significado da palavra Hebraica usada para a adoração a Deus.
4. Dê o significado de duas palavras Gregas que são traduzidas como adoração.
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Lição Seis

O Eterno Propósito de Deus Para o Louvor
Fomos criados para louvar e adorar. Os maiores desejos da
nossa vida deve ser louvar e adorar a Deus. A nossa razão de
viver deve ser a de O adorar. João diz-nos que Deus procura
filhos e filhas que O adorem!
João 4:23 Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros
adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura
a tais que assim o adorem
Deus Regozija-Se com Cânticos
Deus mesmo Se regozija connosco com cânticos!
Sofonias 3:17 O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te
salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor,
regozijar-se-á em ti com júbilo.
A palavra Hebraica usada para descrever as acções de Deus
no regozijo significa “saltar e dar piruetas num excitamento
jubiloso.”
Podíamos perguntar, “Porque está Deus tão contente
connosco que Ele próprio Se regozija, dando saltos num
excitamento jubiloso?” Para compreendermos a resposta a
esta questão, temos de voltar atrás ao Passado Eterno, e
compreendermos a função do louvor e da adoração ocupada
pelos anjos.
OS ANJOS FORAM CRIADOS
Os anjos foram criados por Deus para funções específicas. A
multidão dos anjos parece ter sido dividida debaixo da
liderança de três anjos principais.
´ O arcanjo Miguel era o líder da parte maior, os anjos
guerreiros.
´ O anjo Gabriel era o líder dos anjos mensageiros.
´ O anjo Lúcifer era o líder dos anjos criados
especificamente para o louvor e adoração como uma
cobertura para o trono de Deus.
Lúcifer
´ Θυερυβιµ Υνγιδο

Deus criou o anjo Lúcifer como Querubim guardião que
devia proteger o trono de Deus.
Ezequiel 28:14 Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci;
estavas no monte santo de Deus, andavas entre as pedras afogueadas.
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Tal como os Querubins cobriam o lugar da misericórdia
sobre a Arca do Concerto com as suas asas também Lúcifer
estava perto do trono de Deus como “Querubim Ungido que
cobre”.
´ Ο Σιγνιφιχαδο δο Νοµε

Em Hebraico, Lúcifer é “heylel”. Deriva da palavra “halal”,
da qual também obtemos “aleluia”. Significa louvar, ser
brilhante, brilhar, ser esplêndido, celebrar, glorificar e ser
famoso. O nome, Lúcifer é uma boa indicação de que a sua
função primária era louvar e adorar.
Lúcifer era o “aleluia” original, o louvor original que
celebrava e brilhava com os reflexos, radiante, a glória de
Deus. Todos podemos concordar com Isaías quando
escreveu:
Isaías 14:12a Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva!
´ Χριαδο Παρα α Μσιχα

Ezequiel 28:13b ...Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros;
no dia em que foste criado foram preparados.
Lúcifer não apenas tocava um instrumento, ele era um. A
sua voz era uma orquestra com instrumentos de percussão,
flautas, buzinas e voz.
Lúcifer estava adornado com tantas pedras preciosas que
quando se movia ou respirava era um espectáculo
permanente, sempre a mudar, de glória em luz e som
celestiais,
Note que os três tipos principais de instrumentos musicais ~
percussão, sopro e cordas ~ são mencionados.
A cobertura do trono de Deus pelo Querubim ungido
aparece como uma cobertura de louvor e adoração.
Lúcifer deve ter liderado a grande orquestra angélica e o
coral em louvor e adoração contínuos perante o trono.
Jó 38:7 Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e
todos os filhos de Deus rejubilavam?
LÚCIFER DEIXOU UM VAZIO
A queda de Lúcifer do céu deixou um enorme vazio.
Quando Lúcifer se rebelou contra Deus e foi expulso do céu,
“os seus anjos”, uma terça parte das estrelas (anjos) do céu
que se rebelaram, saíram com ele.
Isaías 14:12 Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva!
Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações!
Ezequiel 28:15,16 Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que
fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do
teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste; pelo que
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te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó
querubim protector, entre pedras afogueadas.
Apocalipse 12:7-9 E ouve guerra no céu: Miguel e os seus anjos
batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam,
mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi
precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo e
Satanás, que engana a todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os
seus anjos foram lançados com ele.
Apocalipse 12:4a A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas
do céu, e lançou-as sobre a terra.
De repente criou-se um vazio no céu quando Lúcifer e os
seus anjos foram expulsos.
Deus Preencheu o Vazio
Deus tinha um plano para preencher o vazio deixado por
Satanás e os seus anjos! Deus criou o homem para ter
domínio nesta terra sobre Lúcifer (Satanás) e os seus anjos
(demónios). O homem devia demonstrar a derrota de
Satanás nesta terra. Deus criou o homem para estar perto
d’Ele e reinar com Ele no Seu trono.
O vazio estava assim preenchido
Efésios 1:23 Que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em
todos.
Efésios 3:21 A ele seja glória, na igreja, e em Cristo Jesus, por todas as
gerações, para todo o sempre. Amém.
A igreja composta por todos os homens e mulheres que são
crentes é para tomar o lugar do querubim guardião e seus
anjos. A igreja está agora ao lado do trono de Deus.
O homem foi criado para um grande propósito e função –
louvar e adorar Deus!
SATANÁS E A MÚSICA
Lúcifer Era o Músico Chefe
Antes da sua queda, Lúcifer era o músico chefe no céu.
Ezequiel 28:13b ...Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros;
no dia em que foste criado forampreparados.
O seu dom de música era para ser usado no louvor a Deus,
mas quando ele caiu, esse dom tornou-se pervertido.
Instrumentos Inventados
Descendentes de Caim inventaram tanto os instrumentos de
música como os instrumentos de guerra.
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Génesis 4:21-22a O nome do seu irmão era Jubal; este foi o pai de
todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz a Tubal-Caim,
mestre de toda a obra de cobre e de ferro.
Confusão na Música
Satanás é o autor da confusão e a confusão na música é um
sinal de que é satânica.
I Coríntios 14:33a Pois Deus não é Deus de confusão, senão de paz.
´ Ο Βεζερρο δε Ουρο

Quando os filhos de Israel fizeram o bezerro e estavam a
adorá-lo, Moisés ouviu um som de confusão do qual a
princípio não conseguia discernir o seu significado.
Êxodo 32:17-18 Ora, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a
Moisés: Alarido de guerra há no arraial.
Respondeu-lhe Moisés: Não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos
vencidos, mas é a voz dos que cantam que eu ouço.
´ Α Ιµαγεµ δε Ουρο

Nabucodonozor usou instrumentos musicais de vários tipos
para induzir ao louvor da estátua de ouro que ele erigiu.
Daniel 3:5,7 Quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa,
da cítara, do saltério, da gaita de foles, e de toda a sorte de música,
vos prostrareis, e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor
levantou.
Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da
trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, e de toda a sorte
de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram
a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado.
SEJA FEITA A TUA VONTADE ASSIM NA TERRA COMO NO CÉU
Jesus ensinou os Seus discípulos a orar, seja feita a Tua
vontade assim na terra como no céu. Qual é a vontade de
Deus no céu? O que está a ser feito lá agora?
Foi dada a João uma extraordinária visão do que está a
acontecer no céu hoje, e do que vai acontecer no futuro.
Muito dessa visão incluía louvor e adoração.
Louvor Contínuo
Os seres angelicais estão continuamente a dar louvores a
Deus.
Apocalipse 4:8-11 Os quatro seres viventes tinham, cada um, seis
asas, e ao redor, e por dentro, estavam cheios de olhos. Não
descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o
Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, e que é, e que há de vir.
Quando os seres viventes davam glória, honra e acções de graça ao
que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre,
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os vinte e quatro anciãos prostravam-se diante do que estava
assentado sobre o trono, e adoravam ao que vive para todo o sempre, e
lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor
nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu
criaste todas as coisas, e por tua vontade existem e foram criadas.
Milhares de Milhares
Existem mais de cem milhões de anjos e criaturas adorando
e louvando a Deus.
Apocalipse 5:11-13 Então olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor
do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos, e o número deles era
milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande
voz: Digno é o
Cordeiro, que foi morto, de receber poder, e riqueza, e sabedoria, e
força, e honra, e glória e louvor.
Então ouvi a toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da
terra, e no mar, e a todas as coisas que nele há, dizerem: Ao que está
assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a
glória e o poder para todo o sempre.
Jesus orou, seja feita a Tua vontade assim na terra como no
céu.
Adoração Total
Há louvor e adoração total a acontecer no céu agora.
Adoração feita por milhares de anjos e adoração feita pelas
multidões de pessoas de cada nação, tribo e língua.
Apocalipse 7:9-10 Depois destas coisas olhei, e vi uma grande
multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos
e línguas, que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro,
trajando compridas vestes brancas, e com palmas nas mãos. Clamavam
com grande voz: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono,
e ao Cordeiro.
Jesus ensinou os Seus discípulos a orar, seja feita a Tua
vontade assim na terra como no céu.
Com Cânticos Novos
Apocalipse 14:1-3 Então olhei, e vi o Cordeiro em pé sobre o monte
Sião, e com ele cento e quarenta e quatro mil, que traziam escrito na
testa o seu nome e o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a
voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. A voz que ouvi
era como de harpistas, que tocavam com as suas harpas. E cantavam
um cântico novo diante do trono, e diante dos quatro seres viventes e
dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os cento e
quarenta e quatro mil que tinham sido comprados na terra.
Nós devemos orar, seja feita a Tua vontade assim na terra
como no céu.
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A Adoração Futura
João viu os santos, e isso inclui-nos a nós, adorando a Deus
depois da destruição completa de Satanás.
Apocalipse 15:2-4 E vi como que um mar de vidro misturado com fogo,
e os que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número do seu
nome, estavam em pé junto ao mar de vidro. Tinham as harpas de
Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do
Cordeiro, dizendo:
Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus TodoPoderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos
séculos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome?
Pois só tu és santo. Todas as nações virão, e se prostrarão diante de ti,
pois os teus juízos são manifestos.
Apocalipse 19:1,3,7 Depois destas coisas, ouvi no céu como que uma
grande voz de numerosa multidão, que dizia: Aleluia! A salvação e a
glória e a honra e o poder pertencem ao nosso Deus. E outra vez
clamaram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo o sempre.
Regozijemo-nos, e exultemos, e demos-lhe a glória! Pois são chegadas
as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou.
Agora depende de nós, Sua noiva, prepararmo-nos usando
louvor e adoração a Deus. João continuou Regozigemo-nos,
e exultemos, e demos-LHE glória; porque são chegadas as
bodas do cordeiro, e já a Sua noiva se preparou.
QUESTIONÁRIO PARA REVISÃO
1. Quem foi criado para liderar o louvor no céu? Explique a sua resposta.
2. Quem preencheu o vazio do antigo líder da adoração? Explique.
3. Toda a música é inspirada por Deus? Como pode explicar a diferença?
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Lição Sete

Música, uma Expressão de Adoração
INSTRUMENTOS MUSICAIS
Os instrumentos musicais eram frequentemente usados para
expressar louvor e adoração.
Por David
Salmos 150:3-5 Louvai-o com o som da trombeta, louvai-o com saltério
e com harpa louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos
de cordas e com flauta, louvai-o com címbalos sonoros, louvai-o com
címbalos altissonantes.
Os músicos que oferecem louvores com os
instrumentos devem procurar a excelência a fazê-lo.

seus

Salmos 33:3 Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo.
Este pode ser uma capacidade espiritual, muito mais do que
um talento natural. Capacidade não apenas por saber tocar
um instrumento, mas por saber discernir e expressar o fluir e
sentimento do Espírito.
A capacidade de David em tocar a harpa afastava o espírito
maligno de Saul e trazia refrigério e cura.
I Samuel 16:23 Sempre que espírito maligno da parte de Deus vinha
sobre Saul, David tomava a harpa, e a tocava. Então Saul sentia alívio,
e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele.
Pelos Sacerdotes
I Crónicas 23:5 Quatro mil serão porteiros, e quatro mil deverão louvar
ao Senhor com os instrumentos musicais que eu fiz para o louvar.
No Céu
Apocalipse 14:2 E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e
como a voz de um grande trovão. A voz que ouvi era como de harpistas,
que tocavam com suas harpas.
O ESPÍRITO SANTO INSPIRA A MÚSICA
Liberta Unção
O Espírito Santo pode usar a música para a glória de Deus e
para a edificação do povo. A música pode criar uma
atmosfera para os dons de línguas, interpretação de línguas,
profecia, cura, palavras de conhecimento e de sabedoria, o
dom da fé e a operação de milagres.
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II Reis 3:15 Mas agora trazei-me um harpista. Enquanto o harpista
tocava, veio sobre Eliseu a mão do Senhor.
Uma Expressão de Liberdade
´ Εµ Χατιϖειρο

Quando Israel estava em cativeiro a sua música cessou.
Salmos 137:1-4 Junto aos rios de Babilónia nos assentamos e
choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela,
penduramos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos
nos pediam canções, e os que nos atormentavam, que os alegrássemos,
dizendo: Cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o
cântico do senhor em terra estranha?
´ Εµ Λιβερδαδε

Quando o seu cativeiro acabou, depois de setenta anos, eles
regressaram a casa com riso e cânticos de regozijo.
Salmos 126:1-2 Quando o Senhor trouxe do exílio os que voltaram de
Sião, estávamos como os que sonhavam. A nossa boca se encheu de
riso, e a nossa língua de cânticos de alegria. Então se dizia entre as
nações: Grandes coisas fez o Senhor a estes.
Á MÚSICA NO LOUVOR E NA ADORAÇÃO NO ANTIGO TESTAMENTO
A Primeira Menção
Génesis 4:21 O nome do seu irmão era Jubal; este foi o pai de todos os
que tocavam harpa e flauta.
O nome, Yabal, ou Jubal (Hebraico) significa fluir com
pompa como um ribeiro. Está associado com uma expressão
de júbilo.
Moisés
Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor.
Êxodo 15:1-2 Então cantaram Moisés e os filhos de Israel este cântico
ao Senhor: Cantarei ao Senhor, pois sumamente se exaltou. Lançou no
mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, e o meu
cântico; ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o
louvarei, ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei.
Miriam
Miriam e todas as mulheres responderam ao cântico ao
Senhor que Miriam cantou.
Êxodo 15:20-21 Então Miriã, a profetiza, irmã de Arão, tomou um
tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com
danças. E Miriã lhes respondia: Cantai ao Senhor, pois sumamente se
exaltou, e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro.
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Israelitas
Os Israelitas celebraram cantando.
Números 21:17 Então Israel cantou este cântico: Brota, ó poço! E vós,
entoai-lhe Cânticos!
Débora e Barak
Débora e Barak celebraram a sua vitória com cânticos.
Juízes 5:1-3 Então cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão,
naquele dia dizendo: Quando os chefes se põem à frente em Israel,
quando o povo se oferece voluntariamente, louvai ao Senhor! Ouvi, ó
reis! Daí ouvidos, ó príncipes! Eu, eu mesma cantarei ao Senhor;
salmodiarei ao Senhor Deus de Israel.
As Mulheres de Israel
As mulheres de Israel celebraram a vitória de David sobre
Golias.
I Samuel 18:6-7 Quando os soldados retornavam para casa, depois de
David ter ferido o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel
saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente, com
tambores e com instrumentos de música. As mulheres, dançando,
cantavam umas para as outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares,
porém David os seus dez milhares.
David
David estava continuamente a louvar o Senhor.
Salmos 7:17 Eu renderei graças ao Senhor por causa da sua rectidão, e
cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo.
Salmos 13:6 Cantarei ao Senhor, pois me tem feito muito bem.
Salmos 21:13 Exalta-te, ó Senhor, na tua força; cantaremos e
louvaremos o teu poder.
Os Sacerdotes
4000 Levitas louvaram o Senhor com instrumentos.
I Crónicas 15:16 Disse David aos chefes dos levitas que constituíssem
a seus irmãos, cantores, para que, com instrumentos de música, com
alaúdes, harpas e címbalos, se fizessem ouvir, e levantassem a voz com
alegria.
I Crónicas 23:5 Quatro mil serão porteiros, e quatro mil deverão louvar
ao Senhor com os instrumentos musicais que eu fiz para o louvar.
II Crónicas 30:21 Os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém
celebraram a festa dos pães asmos por sete dias com grande alegria,
enquanto os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor de dia em dia,
com instrumentos de louvor ao Senhor.

~ 46 ~

A MÚSICA NO LOUVOR E NA ADORAÇÃO NO NOVO TESTAMENTO
Os Discípulos
Os discípulos cantaram juntos.
Mateus 26:30 E, tendo cantado um hino, saíram para o monte das
Oliveiras.
Um hino era uma canção de louvor a Deus.
Paulo
Paulo instruiu a Igreja a cantar com unção.
I Coríntios 14:15 Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também
orarei com o entendimento; cantarei com o espírito, mas também
cantarei com o entendimento.
Efésios 5:19-20 Falando entre vós com salmos, e hinos, e cânticos
espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração,
dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso
Senhor Jesus Cristo.
Colossenses 3:16 A palavra de Cristo habite em vós abundantemente,
em toda a sabedoria ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros,
com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com
gratidão em vossos corações.
Hinos
Hinos eram cânticos de louvor a Deus.
Cânticos Espirituais
Cânticos espirituais eram cânticos dados directamente pelo
Espírito Santo e cantados espontaneamente consoante o
Espírito fornecia tanto as palavras como a melodia.
Podem ser na língua da pessoa que está a cantar, ou numa
língua estranha.
O Objectivo Principal
O objectivo principal em cantar era para louvar e magnificar
a Deus. Eles não cantavam para entreter, para mostrar. O seu
cântico não se centralizava no homem. Era dirigido a Deus
para Seu único prazer.
Hebreus 2:12 Dizendo: Anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantarte-ei louvores no meio da congregação.
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EXPRESSÕES ESPIRITUAIS DE LOUVOR
Louvando a Deus Com a Voz
I Crónicas 16:9 Cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as
suas maravilhas.
Salmos 71:23-24 Os meus lábios exultarão quando eu cantar os teus
louvores, assim como a minha alma, que tu remistes. A minha língua
falara dos teus feitos justos o dia todo, pois estão confundidos e
envergonhados aqueles que procuram o meu mal.
´ Faça do falar com o Senhor um habito.
´ Exalte as Suas obras maravilhosas.
´ Comece cada dia falando dos Seus louvores.
´ Louve-O com palavras e cânticos.
´ Cultive o habito do louvor.
Salmos 40:16 Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam; digam
constantemente os que amam a tua salvação: Engrandecido seja o
senhor!
Salmos 66:8 Bendizei, povos, ao nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu
louvor.
Louvar o Senhor pode ser com cânticos, como uma
expressão espontânea duma emoção gozosa. Pode também
ser o que nós dizemos. O louvor é uma expressão muito
sadia e emoções positivas que ministram força ao ser
completo.
Clamando ao Senhor
Há um tempo para falar, e um tempo para gritar.
Salmos 47:1 Aplaudi com as mãos, todos os povos; cantai a Deus com
voz de triunfo.
Isaías 12:6 Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, pois grande é o
Santo de Israel no meio de ti.
I Samuel 4:5 Quando a arca da aliança do Senhor veio ao arraial,
irrompeu todo o Israel em grandes gritos, de modo que a terra
estremeceu.
Lucas 19:37 Quando já chegava perto da descida do monte das
Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar
louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto.
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QUESTIONÁRIO PARA REVISÃO
1. Dê exemplos das Escrituras de instrumentos musicais a serem usados no louvor.
2. Dê exemplos das Escrituras da música a libertar a unção profética.
3. Dê um exemplo das Escrituras da música a ser usada na louvor e na adoração na Antigo
testamento.
4. Dê um exemplo da Escritura da música a ser usada na louvor e na adoração no Novo
Testamento.
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Lição Oito

Expressões Físicas de Louvor
Nota: Devem ser escolhidos cânticos previamente ao início desta lição que activarão expressões físicas de louvor,
uma a uma, a medida que a estudamos. Depois de cada expressão física ter sido estudada, tire tempo para
experimentar essa expressão num tempo de alto louvor e íntima adoração. É extraordinário como a Presença do
Senhor virá ao nosso meio a medida em que experimentamos cada uma das expressões bíblicas de louvor e de
adoração.

EXPRESSÕES FÍSICAS DE LOUVOR
Ficando Em Pé
Ficando em pé é um sinal de respeito.
II Crónicas 20:19 Então se levantaram os levitas dos filhos dos
coatitas, e dos filhos dos coreítas, para louvarem ao Senhor Deus de
Israel, em alta voz.
Apocalipse 7:9-10 Depois destas coisas olhei, e vi uma grande
multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos
e línguas, que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro,
trajando compridas vestes brancas, e com palmas nas mãos. Clamavam
com grande voz: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono,
e ao Cordeiro.
Salmos 33:8 Tema toda a terra ao Senhor; temam-no todos os
moradores do mundo.
Salmos 135:1-2 Louvai ao Senhor. Louvai o nome do senhor; louvai-o,
servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da
casa do nosso Deus.
Aplaudindo
Aplaudir é uma expressão de alegria, regozijo e de
aprovação.
Salmos 47:1 Aplaudi com as mãos, todos os povos; cantai a Deus com
voz de triunfo.
Isaías 55:12 Com alegria saireis, e em paz sereis guiados; os montes e
os outeiros exclamaram de prazer perante a vossa face, e todas as
árvores do campo baterão palmas.
Marchar
Marchar é uma expressão física duma vitória extraordinária.
Marchando a volta de Jericó, conforme a ordem, trouxe
completa vitória.
Josué 6:2-5 Então disse o senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão
a Jericó, ao seu rei e aos seus valentes. Vós, todos os homens de
guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por seis
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dias. Sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifres de carneiro
diante da arca.
No sétimo dia rodeareis a cidade sete vezes, e os sacerdotes tocarão
as trombetas. Tocando-se longamente a trombeta, e ouvindo vós o
sonido dela, todo o povo dará um grande brado; então o muro da cidade
cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si.
A Noiva de Cristo é figurada como um exército marchando
em ordem unida.
Cantares de Salomão 6:4,10 Formosa és, amada minha, como Tirza,
adorável como Jerusalém, imponente como um exército com bandeiras.
Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua,
brilhante como o sol, imponente como um exército com bandeiras?
Dançar
Dançar é a expressão física mais demonstrativa do louvor.
Requer o uso do corpo todo. Envolve uma libertação total e
completa de todas as inibições e de consciência pessoal ao
obedecermos a Deus dançando perante o Ele com todas as
nossas forças.
Salmos 149:3 Louvem o seu nome com danças, e lhe cantem louvores
com adufe e harpa.
II Samuel 6:14 David dançava com todas as suas forças diante do
Senhor, e estava David cingido de uma estola sacerdotal de linho.
Estudaremos mais sobre dançar no final desta lição.
Riso
Há uma expressão de tal gozo no Senhor que a única forma
de o expressarmos é através do riso. Grande cura e
Livramento frequentemente vem nestas alturas de riso santo
perante o Senhor. Verdadeiro riso é uma manifestação de
gozo profundo.
Salmos 126:2 A nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de
cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações: Grandes coisas fez
o Senhor a estes.
Jó 8:20-21 Certamente Deus não rejeita ao recto, nem toma pela mão
os malfeitores. Ele ainda encherá de riso a tua boca, e os teus lábios de
alegria.
EXPRESSÕES FÍSICAS DE ADORAÇÃO
Na esfera natural, levantar as nossas mãos é um sinal de
rendição. Em adoração, é um sinal de sacrifício e de
rendição.
Romanos 12:1 Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e
agradável a Deus, que é vosso culto racional.
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Salmos 141:2 Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e
seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde.
É um buscar com sede de Deus.
Salmos 143:6 Estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede
de ti como terra sedenta (Selá)
Salmos 42:1-2 Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim
suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus,
do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face do
Senhor?
Levantar as suas mãos pode também ser um acto de
abençoar Deus.
Salmos 134:2 Erguei as mãos no santuário e bem dizei ao Senhor.
Salmos 63:4 Eu te louvarei enquanto viver, e em teu nome levantarei as
minhas mãos.
Levantar as suas mãos pode ser uma expressão de oração e
súplica.
Salmos 28:2 Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar,
quando levantar as minhas mãos para o teu santo templo.
I Timóteo 2:8 Quero, pois, que os homens orem em todo lugar,
levantando mãos santas, sem ira nem contenda.
Prostrar ou Ajoelhar
Prostrar ou ajoelhar é um gesto de reverência e respeito.
Salmos 95:6 O que vendo todo o povo, caíram de rosto em terra, e
disseram: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus.
Cair Prostrado
Cair de rosto em terra é uma expressão de profundo respeito
e adoração, duma absoluta reverência, uma completa
humilhação do seu ser.
I Reis 18:39 O que vendo todo o povo, caíram de rosto em terra, e
disseram: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus.
I Crónicas 29:20 Então disse David a toda a congregação: Louvai ao
Senhor vosso Deus. Assim toda congregação louvou ao Senhor Deus de
seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor, e perante
o rei.
Silêncio
O silêncio pode ser uma expressão de louvor.
Eclesiastes 3:7 Tempo de rasgar, e tempo de coser; tempo de estar
calado, e tempo de falar.
Salmos 46:10 Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus; serei exaltado
entre as nações, serei exaltado sobre a terra.
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Lágrimas
As lágrimas são frequentemente uma resposta ao amor
intenso e compaixão de Deus.
Actos 20:36-37 Tendo dito isto, pôs-se de joelhos, e orou com todos
eles. Levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao
pescoço de Paulo, o beijavam.
Lágrimas acompanhando o louvor são uma expressão de
completa gratidão e adoração. Trazem muitas vezes
libertação emocional e cura interior.
Lucas 7:37-38 Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele
estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com
unguento, e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os
com suas lágrimas. Então os enxugava com os próprios cabelos,
beijava-os e os ungia com o unguento.
As lágrimas normalmente precedem uma grande alegria e
vitória.
Salmos 126:5-6 Os que semeiam com lágrimas, segarão com cânticos
de alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando,
voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus molhos.
DANÇAR
Dançar não é mais importante do que as outras expressões
de louvor. No entanto, é mais controverso e portanto precisa
de mais explicações do que algumas das outras formas.
Definição
Dançar é altamente demonstrativo. Requer o uso de todo o
corpo de modo a expressar o gozo, louvor e a adoração
perante o Senhor.
As palavras Hebraica e Grega para traduzir por “dançar”
significam “pular, levantar os pés, saltar”. Por outras
palavras, algo espontâneo e sem estar estruturado por
natureza.
Actos 3:8 Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou
com eles no templo andando e saltando, e louvando a Deus.
Salmos 149:3 Louvem o seu nome com danças, e lhe cantem louvores
com adufes e harpas.
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EXEMPLOS DE DANÇA NO VELHO TESTAMENTO
Nas Celebrações
Os filhos de Israel dançaram para celebrarem a salvação e
libertação quando foram libertos dos egípcios.
Êxodo 15:20 Então Miriã, a profetisa, irmã de Arão, tomou um
tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com
danças.
Eles regozijaram-se quando a Arca do Concerto foi
restaurada.
II Samuel 6:14 David dançava com todas as suas forças diante do
Senhor, e estava David cingido de uma estola sacerdotal de linho
Dança Espiritual
A dança espiritual é espontânea, primitiva e sem estilo
sofisticado e pode expressar um acto de pular, rodopiar e
saltar. É às vezes acompanhado de cânticos e música com
instrumentos.
Salmos 149:3 Louvem o seu nome com danças, e lhe cantem louvores
com adufes e harpas.
´ Πορ Υµ Ινδιϖδυο ου Γρυπο

David dançou perante o Senhor.
Miriam e todas as mulheres dançaram.
A dança espiritual não é dançar com um membro do sexo
oposto.
´ Miriam e todas as mulheres dançaram
´ Os jovens e os velhos juntos
Jeremias 31:13a Então as virgens se alegrarão na dança, e também os
jovens e os velhos.
´ Σεµ Λιµιτεσ δε Ιδαδε

Não há qualquer limite de idade na dança espiritual, repare
nas palavras “jovens e velhos”.
I Samuel 29:5 Não é este aquele David, de quem cantavam nas danças:
Saul feriu os seus milhares, porém David os seus dez milhares.
Tempo de Dançar
Há um tempo certo para dançar.
Eclesiastes 3:4 Tempo de chorar, e tempo de rir; tempo de prantear, e
tempo de dançar.
Dançar Perante o Senhor
Esta expressão de louvor é uma das formas de obediência à
Palavra revelada de Deus que diz devermos louvá-LO com
danças. Como um acto da nossa vontade, mesmo se nos
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sentimos sem jeito para fazer isso, obedecemos a Deus e
regozijamo-nos com os outros crentes que dançam perante o
Senhor.
Dançar No Espírito
Dançar no Espírito é quando todo o nosso corpo está
debaixo do controlo do Espírito Santo. Durante este tempo,
os crentes estão completamente “perdidos” no Espírito e
portanto completamente absorvidos pelo Seu poder
desapercebidos de si mesmos, ou dos outros à sua volta.
Será sempre no tempo certo de Deus para não nos destrairmos, mas em vez disso estarmos em perfeita harmonia e
fluir com o mover de Deus no momento.
A Restauração Profetizada
A restauração da dança foi profetizada.
Jeremias 31:4,13 Ainda te edificarei, e serás edificada, ó virgem de
Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes, e sairás com o coro
dos que dançam. Então as virgens se alegrarão na dança, e também os
jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em alegria; eu os consolarei, e
transformarei a sua tristeza em Regozijo.
Nós somos o Israel espiritual, portanto isto é para nós hoje.
AVISOS
Cuidado Com as Danças Carnais
Dançar de modo carnal está associado ao estar desviado, à
idolatria, imoralidade, e mundanismo. Satanás tem uma
imitação para tudo. As imitações provam que existe o
autêntico e o original.
Não Para Mostrar
O propósito de dançar para louvar a Deus nunca foi
premeditado para ser um “espectáculo” ou audição que
chamasse a atenção das pessoas para os dançarinos. Pelo
contrário, a dança deve ser uma espontânea e intensa
expressão física de louvor a Deus que envolve toda a
assembleia dos crentes.
Deve ser participado tanto por mulheres como homens,
tanto por jovens como por velhos.
Jeremias 31:13a Então as virgens se alegrarão na dança, e também os
jovens e os velhos.
Os crentes não devem parar de louvar e tornar-se
“observadores” ou de forma alguma ficarem distraídos do
intenso louvor que está a acontecer nesse tempo de “dança
espiritual” ou de “dançar perante o Senhor”. A dança não
deve ser um “produto” onde apenas alguns especiais são
convidados a participar para entreterem os outros.
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Se por um lado a dança deve ser uma expressão livre de
louvor envolvendo a pessoa completa ~ espírito, alma e
corpo ~ por outro devem tomar-se precauções. O nosso
vestuário e as nossa acções devem sempre glorificar a Deus
e nunca chamar a atenção para nós mesmos.
Entrar
Os crentes ao recusarem entrar na dança de louvor perante o
Senhor quando o Espírito Santo está a mover-nos nessa
direcção é um acto de rebelião perante Deus. Estarmos a
pensar mais em nós e receosos de perder a nossa dignidade
pode ofender e fazer afastar o fluir do Espírito Santo.
Alguns dos maiores “avivamentos” quando o mover do
Espírito Santo vem sobre uma congregação em que cada
crente está morto para si mesmo e se move em obediência
ao Espírito Santo, fazendo como disse David, “dançando
perante o Senhor com todas as suas forças”.
QUESTIONÁRIO PARA REVESÃO
1. Mencione três expressões físicas de louvor que podem ser interpretadas como gestos de
reverência e respeito.
2. Em adição ao tabernáculo de David, que expressão física de adoração está profetizada para
ser restaurada à Igreja?
3. Qual é a expressão física de louvor com a qual se sente mais desconfortável? O que diz a
Palavra de Deus a esse respeito? Está disposto a louvar Deus desta forma se Ele quiser que
você o faça?
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Lição Nove

Impedimentos ao Louvor
Uma incapacidade de entrar em louvor e adoração indica
que há um problema básico entre nós e Deus. É importante
que cada crente O busque até saber qual é o seu problema,
ou problemas, de modo a lidar com ele. Os mesmos
impedimentos que nos impedem de louvar o Senhor, podem
impedir-nos de mover-nos mais com Deus, de termos as
nossas orações respondidas, ou de sermos curados.
Desculpas Que Frequentemente se Dão
“Eu não sinto fazer isso!”
“Sou muito envergonhado; sinto-me muito autoconsciente!”
“Sou uma pessoa muito reservada.”
No entanto, o louvor é uma ordem de Deus e não existem
desculpas válidas!
Salmos 150:6 Tudo o que tem fôlego louve ao Senhor. Louvai ao
Senhor.
IMPEDIMENTOS DO LOUVOR COM OS QUAIS DEVEMOS LIDAR
Pecado
O pecado quebra a nossa comunhão e relacionamento com
Deus. O pecado inibe-nos de entrar na Presença de Deus.
Salmos 66:18 Se eu no coração contemplara o pecado, o Senhor não
me teria ouvido.
Isaías 59:2 Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o
vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para
que não vos ouça.
A Solução
A resposta é confessarmos o nosso pecado, ou pecados, e
aceitarmos o Seu perdão.
I João 1:9 Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para
nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça.
Condenação
A condenação vem sobre nós por Satanás, nunca por Deus.
Desde o momento em que pedimos a Deus que nos perdoe,
devemos perdoar-nos a nós mesmos. Condenarmo-nos a nós
mesmos resulta em:
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´ Um sentimento de indignidade ~ e daí somos
tentados a
“desanimar” na presença de Deus.
´ Estarmos tão conscientes da nossa indignidade que
esquecemos a misericórdia de Deus e a Sua graça.Tornamonos auto-cientes em vez de cientes de Deus.
A Solução
Romanos 8:1 Portanto agora nenhuma condenação há para os que
estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo
o Espírito.
´ Tire os pensamentos de sobre si e coloque-os em Jesus.
´ Quanto mais tempo gastarmos a pensar acerca de Jesus,
mais desejaremos louvá-LO.
Hebreus 12:2 Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da
nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz,
desprezando a ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus.
Mundanismo
Mundanismo é termos as nossas mentes e pensamentos
centralizados nas coisas deste mundo.
Desejando “dignidade”, ou “decoro”, mais do que o
ministrar a Deus em adoração.
A Solução
I Pedro 5:7 Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem
cuidado de vós
Filipenses 4:8 Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro,
tudo o que é honesto,
tudo o que é justo,
tudo o que é puro,
tudo o que é amável,
tudo o que é de boa fama,
se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai.
I João 2:15 Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém
ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Romanos 12:2 E não vos conformeis com este mundo, mas
transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que
experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Indiferença
Ser morno ou indiferente em relação a Deus muitas vezes
impede a pessoa de entrar em louvor e adoração.
Apocalipse 2:4 Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro
amor.
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 A Solução
Decida no seu coração voltar-se para Deus em completo
arrependimento e num acto de obediência, comece a louváLO
Malaquias 3:7a Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus
estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para
vós, diz o Senhor dos Exércitos.
Rebelião
Rebelião para com Deus, pais, ou qualquer autoridade que
Deus estabeleceu na Igreja é um grande impedimento ao
louvor.
I Samuel 15:22-23 Porém Samuel respondeu: Tem o Senhor tanto
prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à sua
palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do
que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de
feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Portanto
rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, para que não
sejas rei.
 A Solução
Submeta-se à autoridade e arrependa-se da sua rebelião.
Hebreus 13:17 Obedecei a vossos guias, e submetei-vos a eles. Eles
velam por vossas almas, como quem há de prestar contas. Obedeceilhes para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos
seria útil.
Desencorajamento
Muitos trazem os seus problemas consigo para a Igreja. É
importante que preparemos os nossos corações para louvar o
Senhor antes de chegarmos.
II Coríntios 4:8-9b Em tudo somos atribulados, mas não angustiados;
perplexos, mas não Desanimados. Perseguidos, mas não
desamparados; abatidos, mas não destruídos.
 A Solução
Ao começarmos a louvar e a adorar a Deus em obediência,
todo o desencorajamento sairá dos nossos corações.
Isaías 51:11 Os resgatados do Senhor voltarão. Entrarão em Sião com
júbilo; perpétua alegria coroará as suas cabeças. Gozo e alegria
alcançarão, e tristeza e gemido fugirão.
Ira
É impossível vir a Deus em louvor e adoração se guardamos
ira nos nossos corações contra alguém, nós próprios, ou
Deus.
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Tiago 1:19-20b Sabei isto, meus amados irmãos: Todo o homem seja
pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, pois a ira dos
homem não opera a justiça de Deus.
 A Solução
Perdoe a todos os que lhe fizeram mal e recuse a ira instalarse no seu coração.
Efésios 4:31-32 Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e
blasfémias e toda a malícia sejam tiradas de entre vós. Antes sede uns
para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos
outros, como também Deus vos perdoou em Cristo.
Preocupação
A preocupação é uma expressão de dúvida e de
incredulidade; o oposto da fé. É impossível entrarmos em
louvor e adoração se os nossos pensamentos estão cheios de
preocupação.
João 14:27 Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vo-la dou como
o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
 A Solução
Ao focarmos os nossos olhos em Jesus e nas promessas da
Sua Palavra e em vez de nos preocuparmos, começarmos a
agradecer-LHE por aquilo que Ele nos tem feito e por aquilo
que Ele é, os nossos corações ficarão cheios de paz e o
louvor começará a fluir dos nossos corações em direcção a
Deus.
Filipenses 4:6-7 Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo,
pela oração e pela súplica, com acções de graças, sejam as vossas
petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo
o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em
Cristo Jesus.
Depressão
Permitirmos a nós próprios ficar debaixo do efeito dum
espírito de depressão por causa das circunstâncias é o
mesmo que parar o fluir do louvor nas nossas vidas.
I Pedro 4:12-13 Amados, não estranheis a ardente prova que vem
sobre vós para vos tentar, como coisa estranha vos acontecesse. Mas
alegrai-vos no facto de serdes participantes das aflições de Cristo, para
que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis.
 A Solução
Como um sacrifício de louvor, devemos começar a
regozijar-nos. Como um acto de obediência a Deus,
devemos vestir-nos de louvor.
Isaías 61:3 E ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê
ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por

~ 60 ~

espírito angustiado. Eles se chamarão árvores de justiça, plantação do
Senhor, para que ele seja glorificado.
Um Conceito Errado do Pai
Muitas pessoas tem um sentimento negativo acerca de Deus.
Sentem que Deus está constantemente a julgá-los. Outros
sentem que Deus não gosta deles como pessoas.
 A Solução
A solução é receber um conceito “correcto” de Deus
gastando tempo a ler a Sua Palavra.
João 3:16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu
Filho unigénito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a
vida eterna
Romanos 8:31,32,38,39 Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é
por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio
Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará
também com ele todas as coisas? Pois estou certo de que, nem a
morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as
potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a
profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor
de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor.
Tradições Religiosas
A religião oprime, mas a redenção liberta.
Mateus 15:6b Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe.
Assim invalidastes, pela vossa tradição.
 A Solução
A resposta é expor cuidadosamente as nossas tradições à luz
da Palavra de Deus e permitir ao Espírito Santo que nos
mostre qual o caminho certo.
Orgulho
O orgulho é estar demasiado obcecado com a nossa imagem
pessoal, querendo que pensem bem de nós. O orgulho
coloca o homem no trono em vez de Deus. Desejar os
louvores dos homens é o oposto de dar louvores a Deus.
Jesus descreveu os orgulhosos líderes religiosos do seu
tempo.
Mateus 23:1,2,5-7 Então falou Jesus às multidões e aos discípulos: Os
escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Tudo o que
fazem é a fim de serem vistos pelos homens: Alargam os seus
filactérios, e encompridam as franjas das suas vestes; as saudações
nas praças e o serem chamados Rabi pelos homens.
 A Solução
A solução é humilhar-se a si mesmo.
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Mateus 23:11-12 O maior dentre vos será vosso servo. Pois quem a si
mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será
exaltado.
Romanos 12:3 Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre
vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com
moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um.
Medo dos Homens
O receio do que as outras pessoas possam pensar de nós é
uma forma de amarra e bloqueia o Espírito Santo de guiar as
nossas acções e atitudes. O medo dos homens resulta em
preocupação e ansiedade e tira os nossos olhos do Senhor,
do que Ele é e de quem nós somos para Ele.
O medo, de qualquer tipo, é o oposto da fé.
Provérbios 29:25 O temor do homem virá a ser laços, mas o que confia
no Senhor está seguro.
Provérbios 9:10 O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o
conhecimento do Santo é prudência.
 A Solução
Quando pomos Deus na posição certa nas nossas vidas,
quando começamos a conhecê-LO por aquilo que Ele é, o
medo dos outros desaparecerá.
Opressão Satânica
Satanás odeia Deus, portanto ele odeia o louvor que é dado a
Deus. Ele deseja que todo o louvor lhe seja dado a ele. Se
louvarmos a Deus continuamente, Satanás não ficará por
perto!
 A Solução
A solução para uma opressão profunda é a libertação das
amarras demoníacas.
Marcos 16:17a E estes sinais hão de seguir os que crerem: Em meu
nome expulsarão demónios;
Tiago 4:7 Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de
vós.
Ignorância
Em muitas áreas, a importância do louvor a da adoração nas
vidas dos crentes tem vindo a perder-se.
 A Solução
A solução é estudarmos o que Deus escreveu sobre o
assunto.
Oséias 4:6 O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento.
Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei como meu
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sacerdócio; visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me
esquecerei dos teus filhos.
Aja! Não Reaja!
Muitos tem reagido de forma negativa a quem tem “estado
na carne” durante o louvor e a adoração. Alguns crentes
reagem e ficam desapontados pelos excessos de outros. Isto
tem sido um impedimento para se entrar em todas as
expressões bíblicas de louvor e adoração.
 A Solução
Em vez de reagirmos aos outros, precisamos agir sobre a
Palavra de Deus. Precisamos responder em obediência
voluntária à revelação da Palavra de Deus. Como Seus
filhos devemos expressar livremente os nossos sentimentos
de louvor, e adorá-LO numa base contínua.
Reagir é ser restrito e amarrado por tradições religiosas e
medo dos homens. Agir é ser totalmente livre para movernos e fluirmos com o Espírito de Deus.
Jesus veio para libertar-nos!
João 8:32 Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Conclusão
A incapacidade de louvar e adorar indica um problema
básico que precisa ser resolvido. Busque a Deus até saber
qual é o problema e depois resolva-o com honestidade. Se
ainda assim não conseguir entrar em louvor a Deus, dirija-se
a um crente mais maduro para pedir ajuda.
QUESTIONÁRIO PARA REVISÃO
1. Mencione um impedimento ao louvor e a solução encontrada na Palavra de Deus.
2. Mencione um impedimento ao louvor que tenha sentido na sua própria vida. Como conseguiu
vencê-lo, ou o que irá fazer para vencê-lo?
3. O que faria se todos os outros esforços para vencer um impedimento ao louvor falharem?
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Lição Dez

Oferecendo Sacrifício de Louvor
DIFERENÇA ENTRE LOUVOR E SACRIFÍCIO DE LOUVOR
Hebreus 13:15 Portanto, ofereçamos sempre por meio dele a Deus
sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome.
Existe uma diferença entre o louvar a Deus e o sacrifício de
louvor.
Louvor
O louvor fluí facilmente quando estamos num
“relacionamento correcto” com Deus. É um fluir espontâneo
quando pensamos em tudo o que Ele tem feito por nós.
Sacrifício de Louvor
O sacrifício de louvor é oferecido a Deus quando as coisas
não parecem estar bem. É:
´ Louvor oferecido apesar das coisas não irem bem,
´ Louvor oferecido em fé e em obediência,
´ Louvor oferecido por aquilo que Deus é.
SACRIFÍCIO DE LOUVOR
Contínuo
O sacrifício de louvor é um louvor contínuo.
Salmos 34:1Louvarei ao Senhor em todo o tempo; o seu louvor estará
continuamente na minha boca.
Audível
O sacrifício de louvor é um louvor audível. Muitas vezes,
David disse, o Seu louvor estará continuamente na minha
boca.
Paulo e Silas ~ Exemplos
Paulo e Silas louvaram a Deus na prisão cantando e milagres
seguiram-se.
Actos 16:22-26 A multidão levantou-se unida contra eles, e os
magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoita-los com varas.
Havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-nos na pisão, mandando
ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal
ordem, lançou-os no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco.
Perto da meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e
os outros presos os escutavam.
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De repente sobreveio um terramoto tão grande que os alicerces do
cárcere se moveram, abriram-se todas as portas e foram soltos os
grilhões de todos.
´ Χονδι⌡εσ Φσιχασ

Eles tinham sido atacados e perseguidos.
As suas roupas tinham-lhes sido tiradas.
Tinham sido espancados,
Atirados para o cárcere interior como se fossem grandes
criminosos,
Amarrados de pés e mãos para os seus movimentos serem
restringidos.
´ Χονδι⌡εσ Εσπιριτυαισ

Eles oravam e cantavam hinos a Deus.
Será que eles oravam,
“Deus porque permitiste que nos acontecesse isto?
Nós estávamos a servir-Te.
Nós estávamos onde nos enviaste!”
Sabemos que eles não fizeram isto! Eles cantavam louvores
e os outros presos os escutavam.
´ Οσ Ρεσυλταδοσ

Eles foram soltos, e subsequentemente libertados.
O carcereiro e toda a sua “casa” foram salvos.
Todos os que estavam na prisão ouviram acerca de Jesus.
Os outros crentes em Filipo foram confortados.
Jeosafá ~ Outro Exemplo
Jeosafá seguiu as ordens de Deus e experimentou vitórias
miraculosas. O seu nome, Jehos, significa “o Senhor
governa”.
´ Ενσινου α Παλαϖρα αο Ποϖο

II Crónicas 17:3-6 O Senhor foi com Jeosafá, porque nos primeiros
anos andou nos caminhos de David, seu pai, e não buscou aos baalins.
Antes buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e
não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas
mãos, e todo o Judá trouxe presentes a Jeosafá, o qual teve riquezas e
glória em abundância. Encorajou-se o seu coração nos caminhos do
Senhor, e ainda tirou os altos e os postes-ídolo deJudá.
´ Ορου νοσ Τεµποσ δε Προβλεµασ

As nações vizinhas tinham receio dele e durante anos
deixaram-no em paz, mas depois uniram-se para virem
contra ele. Jeosafá veio à frente da congregação e orou. A
sua oração começou com louvor
II Crónicas 20:6-9 E disse: Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu
Deus nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos dos povos, e na tua
mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Ò nosso Deus,
não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo
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Israel,e não a deste à semente de Abraão, teu amigo, para sempre?
Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome dizendo:
Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, ou fome, nós nos
apresentaremos na tua presença, diante desta casa que leva o teu
nome e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás.
´ ∆ευσ Ρεσπονδευ

Então Deus respondeu através do profeta.
II Crónicas 20:15-18 Disse ele: Daí ouvidos todo o Judá, e vós,
moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá. Assim vos diz o Senhor.
Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Pois a
peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eles
subirão pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, defronte do
deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis de pelejar. Parai, estai em
pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém.
Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, e o
Senhor será convosco.
´ Τοδοσ Αδοραραµ

Jeosafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o Judá e os
moradores de Jerusalém lançaram-se perante o senhor, e o adoraram.
´ Χαντορεσ Νοµεαδοσ

Na preparação para a batalha, jeosafá nomeou homens para
cantarem e louvarem ao Senhor. Esses homens foram
colocados à frente do exército!
vs 21-22 Tendo ele tomado concelho com o povo, ordenou cantores
para cantarem ao Senhor e o louvarem por causa do esplendor da sua
santidade, enquanto saíam na frente do exército, dizendo: Rendei
graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando
começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra
os homens de Amom, de Moabe e do monte Seir, que tinham vindo
contra Judá, e foram desbaratados.
´ ςιτ⌠ρια

v. 23 Os filhos de Amom e de Moabe se levantaram contra os
moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. Acabando eles
com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se.
vs 24-26 Nisto chegou Judá ao alto que olha para o deserto, e quando
olharam para a multidão, viram somente corpos mortos, que jaziam em
terra; nenhum tinha escapado.
Vieram Jeosafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam
neles bens e cadáveres em abundância, assim como objectos preciosos,
e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. Por três dias
saquearam, o despojo, porque era muito. Ao quarto dia se ajuntaram o
vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. Por isso chamaram àquele
lugar vale de Beraca, até hoje.
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Sumário
´ Χονδι⌡εσ Φσιχασ

Eles estavam a ser atacados pelas multidões de três nações.
´ Χονδι⌡εσ Εσπιριτυαισ

Eles sabiam o que a Palavra de Deus dizia. Eles começaram
a oferecer louvores a Deus, não depois dos inimigos estarem
derrotados, mas enquanto o inimigo estava a cercá-los e
tudo parecia sem esperança. Eles ofereceram um sacrifício
de louvor.
´ Ο Ρεσυλταδο

O resultado foi uma vitória completa porque os seus
inimigos se mataram uns aos outros, e eles receberam
grandes despojos.
´ Πασσοσ παρα α ςιτ⌠ρια

Através de Jeosafá encontramos cinco passos para a vitória.
´ Conhecer a Palavra
´ Buscar a Presença de Deus
´ Ouvir o que Deus diz
´ Crer na Palavra e adorar a Deus
´ Agir em fé: louvar a Deus antes da vitória se manifestar.
GUERRA ESPIRITUAL NO LOUVOR
Grande poder e autoridade espiritual é muitas vezes liberto
por expressões de música de louvores ao Senhor. O exemplo
que acabamos de estudar era o de Paulo e Silas cantando
hinos de louvor e então a libertação veio por meio de um
poderoso terramoto.
O Louvor Precede a Vitória
Quando Jeosafá nomeou homens para cantarem louvores ao
Senhor e eles foram a frente do exército, foi ganha uma
grande vitória. Eles tinham usado as suas poderosas armas
espirituais e enquanto louvavam a Deus, grande poder e
autoridade espiritual foram libertos. Muitas vezes quando
estamos a louvar a Deus, o Seu Espírito nos guiará a cantar
cânticos de guerra espiritual.
Salmos 149:6-9 estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e
espada de dois gumes nas suas mãos, para tomarem vingança das
nações e punirem os povos.
Para prenderem os seus reis com cadeias, e os seus nobres com
grilhões de ferro, para executarem contra eles o juízo escrito. Esta a
glória de todos os santos. Louvai ao Senhor.
Na guerra espiritual, não apenas se ganha quando usamos a
espada de dois gumes da Palavra de Deus falando-a com as
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nossas bocas, mas grandes vitórias são também ganhas na
dimensão espiritual enquanto os louvores de Deus são
entoados.
Isaías 30:31-32 A voz do Senhor desfará em pedaços a Assíria, quando
ele a ferir com a vara. A cada pancada do bordão do juízo que o Senhor
der, haverá tamborins e harpas, e combaterá vibrando golpes contra
eles.
A música de louvor desempenha um papel muito importante
em cada batalha espiritual.
Adoração ~ Profecia ~ Guerra Espiritual
Apocalipse 19:6-8 Também ouvi uma voz como a de uma grande
multidão, como a voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões,
que dizia: Aleluia! Pois já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso.
Regozijemo-nos, e exultemos, e demos-lhe a glória! Pois são chegadas
as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que se
vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os actos
de justiça dos santos.
´ Αδοραο

Há um novo som de louvor e adoração que está a vir à Igreja
hoje. Às vezes vem como um rugido de muitas águas e
expressões altas que se parecem com trovões e altos gritos
de vitória. No som de rugido, Jesus que antes tinha sido
revelado como o Cordeiro de Deus, é agora revelado como o
Leão da Tribo de Judá.
O apóstolo João descreve a grande batalha final quando
Satanás será amarrado nesta terra.
Apocalipse 19:10-11 Então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele
me disse: Olha, não faças isso! Sou conservo teu e teus irmãos, que
têm o testemunho de Jesus. Adora o Pai o testemunho de Jesus é o
espírito da profecia.
Vi o céu aberto, e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chamase Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça.
Existem três aspectos importantes quanto a esta grande
batalha espiritual.
´ Adoração
´ Profecia
´ Guerra Espiritual
´ Προφεχια

Muitas vezes durante o louvor e adoração, um “espírito de
profecia” se manifesta num “cântico espiritual” de guerra
espiritual. Batalhas são ganhas no mundo do espírito sempre
que isto acontece.
Há um amarrar:
´ De Principados
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´ Potestades
´ E hostes das trevas
Salmos 149:8 Para prenderem os seus reis com cadeias, e os seus
nobres com grilhões de ferro.
´ Γυερρα Εσπιριτυαλ

A nossa passagem em Apocalipse dezanove continua dando
uma descrição de Jesus e dos Seus santos vindo desta grande
batalha em triunfo sobre Satanás e os seus poderes
demoníacos.
Apocalipse 19:12-16 Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre
a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito, que
ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com um manto
salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus.
Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos, e
vestidos de linho fino, branco e puro.
Da sua boca saía uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Ele
as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho
do furor e da ira do Deus Todo-poderoso No manto, sobre, a sua coxa
tem escrito o nome: Rei dos reis, e Senhor dos senhores.
SACRIFÍCIOS DE LOUVOR OFERECIDOS POR INTERMÉDIO DE JESUS
Os sacrifícios de louvor somente podem ser oferecidos por
intermédio de Jesus.
Hebreus 13:15 Portanto, ofereçamos sempre por meio dele a Deus
sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome.
É dar graças em Seu Nome por aquilo que Ele é e por aquilo
que tem feito.
Efésios 5:20 Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em
nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
É dar graças em todas as circunstâncias, não somente
naquelas que consideramos boas.
I Tessalonissenses 5:16-18 Regozijai-vos sempre; orai sem cessar; em
tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para
convosco.
Podemos fazer isto quando compreendermos completamente
como Deus pode transformar tudo em bem para as nossas
vidas.
Romanos 8:28 Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem
daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu
propósito.
Traz Glória a Deus
O sacrifício de louvor traz glória a Deus.
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Salmos 50:23a Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorifica.
COMO OFERECER SACRIFÍCIO DE LOUVOR
Tome Uma Decisão
Determine antes de mais que irá louvar a Deus em todo o
tempo e em cada situação.
Comece Agora
Louve a Deus cada dia ~ todo o dia.
Cultive o hábito de louvor.
Se Os Problemas Surgirem
´ Lembre-se da sua decisão.
´ Continue com o seu hábito de louvor.
´ Lembre-se que o louvor em tempos difíceis permite a
Deus operar em seu favor.
´ O louvor em tempos de problemas traz glória a Deus.
À altura em que não nos apetece louvar a Deus é o tempo
em que mais precisamos de louvá-Lo. Ao agirmos em
obediência a Sua Palavra e começamos a louvá-Lo, estamos
a oferecer o verdadeiro sacrifício de louvor a Deus e isso éLhe agradável.
Comece Com Fé
A forma de começar a oferecer sacrifício de louvor é pela fé.
Louve-O por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele tem feito.
Depois dê graças a Deus pela situação mesmo se não a
compreende.
Louve-O por fazer um caminho de libertação, mesmo se não
consegue ver nenhuma forma de sair do problema. Louve
Deus por aquilo que Ele é e firme a sua mente n’Ele e nas
promessas da Sua Palavra.
Desde o momento em que começou a oferecer o sacrifício
de louvor ~ continue. Declare em voz alta a Palavra de Deus
que proclama a vitória e a libertação.
Primeiro estará a oferecer louvores em obediência. Fazendo
isto, estará a guardar a sua mente n’Ele e não nas
circunstâncias. À medida que continua a comparar o Seu
poder com a sua circunstância, verá como ela realmente é
bem pequena.
Quando enche a mente com a Palavra de Deus e se foca no
Seu poder e nas Suas promessas, um espírito de louvor
substitui as dúvidas e as preocupações.
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Muitas vezes quando parece difícil louvar, quando começar
a louvar em obediência ao Senhor, será inundado com um
Espírito de louvor.
Em breve se encontrará gozoso entrando na dimensão
completa da Sua Presença à medida que continuar a libertar
o seu espírito em sacrifício de louvor.
´ Cante a Ele.
´ Dance perante Ele.
´ Glorifique-O e magnifique o Seu Nome.
´ E Ele fará um caminho de salvação e libertação para si!
QUESTIONÁRIO PARA REVISÃO
1. Qual é a diferença entre louvar a Deus e oferecer sacrifício de louvor?
2. O que aconteceu quando o rei Jeosafá foi para a guerra e colocou os cantores à frente do seu exército?
3. Como é que o que aconteceu ao rei Jeosafá é um exemplo para nós hoje?
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Lição Onze

A Nossa Função Sacerdotal de Louvor
Introdução
O primeiro ministério da Igreja primitiva foi ministrar ao
Senhor.
Actos 13:1-3 Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a
saber: Barnabé e Simeão, chamado Niger, Lúcio de Cirene, Manaém,
que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao
Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a
Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, depois de jejuarem e
orarem, puseram sobre eles as mãos, e os despediram.
Quando a Igreja permitiu que este ministério se esfumasse,
outros ministérios se tornaram cada vez mais necessários.. A
Igreja precisava de ministérios aos enfermos, aos
atormentados por espíritos malignos, aos pobres, e aos
desolados. Ministérios de aconselhamento começaram a
lidar com problemas emocionais, problemas de casamento,
aos viciados no álcool e nas drogas, a jovens rebeldes, ao
abuso infantil. A lista estende-se por aí adiante. Divórcio,
adultério, fornicação e a perversão sexual começaram a
invadir a Igreja.
Será possível, que quando o Corpo de Cristo voltar ao seu
ministério original de louvor e adoração, todos os outros
ministérios se tornem cada vez menos necessários? Muitas
vezes quando um grupo entra em verdadeiro louvor e
adoração, muitos são curados emocionalmente, fisicamente,
e até recebem libertação quando vêm até a presença de
Deus.
Ministrando Como Sacerdotes
Tendo Jesus como Sumo Sacerdote, podemos partilhar do
Seu sacerdócio. Cada crente é um sacerdote para Deus.
Apocalipse 1:6 E nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, a
ele seja glória e poder para todo o sempre. Amém.
O nosso sacerdócio real é revelado pelo tipo de
Melquizedeque. Mais tarde foi revelado pelo sacerdócio do
ministério do rei David. Ambos os sacerdócios estavam
cheios do sacerdócio de Jesus. Jesus é o Sumo Sacerdote
eterno e devemos operar como crentes sacerdotes debaixo,
ou através, d’Ele.
É necessário estudarmos as funções do Sacerdócio do Velho
Testamento para que possamos receber uma revelação clara
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das nossas funções como sacerdotes para oferecermos
sacrifício contínuo de louvor.
UM SACERDÓCIO REAL
Melquizedeque
Génesis 14:18 Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho.
Ele era sacerdote do Deus Altíssimo.
Melquizedeque era o Rei-Sacerdote de Salém (a localidade
presente de Jerusalém). Abraão ofereceu dízimos a este a
quem chamavam “o rei da justiça”. Em contraste com o
Sacerdócio Aarónico, Melquizedeque não tinha geneologia.
Ele era um Sumo Sacerdote escolhido por Deus, não um
nomeado pela lei.
Em Salmos, encontramos uma referência profética a Jesus
como sendo Sacerdote segundo a ordem de Melquizedeque.
Salmos 110:4 Jurou o Senhor, e não se arrependerá: Tu és sacerdote
eterno, segundo a ordem de Melquisedeque
O escritor da Carta aos Hebreus revela o ministério
sacerdotal de Jesus com Rei-Sacerdote que seria sacerdote
para sempre segundo a ordem de Melquizedeque.
Hebreus 7:1-3,17 Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus
Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da
matança dos reis, e o abençoou, para quem Abraão separou o dízimo de
tudo ( primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei
de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não
tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante
ao Filho de Deus) , permanece sacerdote para sempre. .Pois dele assim
se testifica: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de
Melquisedeque.
As funções do Sacerdócio de Melquizedeque era o de “atrai
para ficar junto”.
Hebreus 7:19 (Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma), e desta sorte
é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus.
David: Rei/Sacerdote
David, como Rei, funcionou também como Sacerdote. Ele
estabeleceu o Tabernáculo de David, trouxe a Arca de volta,
e estabeleceu o sacrifício de louvor. Ao funcionar David no
estilo de sacerdócio de Melquizedeque, ele tipificou a vinda
do ministério sacerdotal de Jesus. Ao liderar o povo ao
louvor e à adoração, ele estava a guiá-los para mais perto de
Deus.
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Completos em Jesus
Por causa do ministério sacerdotal de Jesus, nós podemos
como crentes entrar ousadamente na Presença de Deus e
chegarmo-nos a Ele no nosso louvor e adoração.
UM SACERDÓCIO SANTO ~ ARÃO
Arão foi nomeado como primeiro Sumo Sacerdote e os seus
filhos foram nomeados sacerdotes. Os filhos destes também
seriam sacerdotes. O Sacerdócio Aarânico era decidido por
genealogia.
Levítico 21:17-21 Diz a Arão: Nenhum dos teus descendentes, nas
suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará para oferecer
o pão do seu Deus Nenhum dos descendentes de Arão, o sacerdote, em
quem houver algum defeito, se chegará para oferecer ofertas
queimadas do Senhor. Ele tem defeito, e por isso não se chegará para
oferecer o pão do seu Deus
Perfeição Requerida
Quando os sacerdotes estavam a fazer uma oferenda, isso
era uma figura, ou tipo, de Jesus. Jesus era perfeito, e
sempre foi figurado como sendo perfeito, por isso ninguém
com defeito podia ocupar essa figura.
Hoje, os crentes são tornados perfeitos n’Ele.
O Vestuário
O vestuário dos sacerdotes era diferente do todos os outros
homens, mesmo quando não estavam a ministrar. Deus deu
instruções muito precisas acerca do que deviam vestir em
cada ocasião. Cada peça de vestuário era um tipo do nosso
relacionamento com Deus.
O vestuário quando ministravam consistia de quatro partes:
´ Calções de linho
´ Vestido de uma peça, sem costura
´ Cinto de quatro cores
´ Uma cobertura de linho para a cabeça
O linho sempre representou a justiça e nós somos a justiça
de Deus.
II Coríntios 5:21 II Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado
por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Eles não podiam usar lã porque faz transpirar. A
transpiração é um símbolo de maldição e de esforço pessoal.
A lã nunca se consegue limpar completamente.
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Unção
Então, os sacerdotes eram ungidos com óleo ~ um símbolo
do Espírito Santo.
Hoje, os crentes-sacerdotes tem o Espírito Santo a habitar
neles.
DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES SACERDOTAIS
Manter o Fogo a Arder
Os sacerdotes deviam manter o fogo a arder no altar do
sacrifício.
Levítico 6:9,13 Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei
do holocausto: o holocausto ficará sobre a lareira do altar a noite
inteira, até a manhã seguinte, e nela se Conservará aceso o fogo do
altar.
O fogo arderá continuamente sobre o altar; não se apagará.
Paulo instruiu Timóteo a avivar a chama que estava nele.
II Timóteo 1:6 Por este motivo eu te exorto que despertes o dom de
Deus, que há em ti pela imposição de mãos.
Na parábola das dez virgens, Jesus avisou-nos da
necessidade de mantermos o fogo a arder nas nossas vidas.
Limpar as Cinzas
Os sacerdotes deviam limpar as cinzas do altar.
Levítico 6:10-11 O sacerdote então vestirá a sua túnica de linho, e
vestirá as calças de linho sobre a sua carne e levantará a cinza, quando
o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao
altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras, e levará a cinza
para fora do arraial a um lugar limpo.
Um fogo não pode continuar a queimar se as cinzas se
acumularem. Podemos ficar tão contentes com o “fogo” de
ontem que não avançamos para o que o Espírito santo está a
dizer hoje. Podemos ficar adormecidos com as memórias do
passado. Devemos estar dispostos a deixar o passado, tanto
as boas como as más experiências, se queremos estar no
meio do que Deus está a fazer hoje.
Filipenses 3:13 Irmãos, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa
faço, e é que, esquecendo-me das coisa que para trás ficam, e
avançando para as que estão diante de mim.
Oferecer Sacrifícios
Os sacerdotes eram os únicos que podiam oferecer
sacrifícios.
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Êxodo 29:38,39,42 Isto é o que oferecerás sobre o altar: dois cordeiros
de um ano cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela
manhã, e o outro, à tardinha.
Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda
da congregação, perante o Senhor. Ali vos encontrarei, e falarei
contigo.
Temos ordens de oferecermos sacrifícios de louvor.
ABENÇOAR
Os sacerdotes deviam abençoar o povo.
Levítico 9:22 Depois Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou. E
desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto, e as
ofertas pacíficas.
Números 6:23-27 Diz a Arão e a seus filhos: Assim abençoareis os
filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O
Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de
ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, e te dê a paz.
Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei.
Jesus disse que somos o sal da terra. Devemos ser uma
bênção para as pessoas que estão ao nosso redor.
Mateus 5:13a Vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido,
como que se há de salgar?
Ofertas Físicas
Os sacerdotes sempre vinham a Presença do Senhor com
uma oferta.
I Crónicas 16:29 Tributai ao Senhor a glória de seu nome. Trazei
presentes, e vinde perante ele; adorai ao Senhor na beleza da sua
santidade.
Êxodo 23:15 A festa dos pães asmos guardarás, sete dias comerás ães
asmos, como te ordenei, ao tempo apontado, no mês de abibe,.pois nele
saíste do Egipto. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim.
Êxodo 34:20 O jumento, porém, que abrir a madre, resgatarás com um
cordeiro, mas se não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todos os
primogénitos de teus filhos resgatarás. Ninguém aparecerá diante de
mim com as mãos vazias.
Deuteronómio 16:17 Cada um dará segundo as suas posses, segundo a
bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido.
Ofertas Sacrificiais
Uma das funções dos sacerdotes Aarónicos era a de oferecer
sacrifícios. Também nós devemos oferecer sacrifícios.
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I Pedro 2:5 Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa
espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes
sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo.
Hebreus 13:15 Portanto, ofereçamos sempre por meio dele a Deus
sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome.
Devemos vir com louvor, adoração, acção de graças,
expressando o nosso louvor com cânticos, regozijando-nos,
e com toda a nossa essência.
REQUISITOS DO SACERDÓCIO AARÓNICO
É importante compreendermos quatro coisas que pertenciam
aos sacerdotes do Velho Testamento.
Separado
A posição do sacerdote era a de ser separado, ou posto à
parte do mundo.
Êxodo 19:22 Também os sacerdotes, que se chegam ao Senhor, se hão
de consagrar, para que o Senhor não se lance sobre eles.
Santo
Os sacerdotes devem
consagrados ao Senhor.

ser

santos,

completamente

Números 16:5 Então disse a Coré e a todos os seus seguidores:
Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu, e quem é o santo
que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si.
Ordenado/Consagrado
O ministério e a função dos sacerdotes era a de chegar a
Deus. O sacerdote representava o povo e o povo devia ser:
´ Separado dos outros povos do mundo
´ Uma nação santa, um povo peculiar
´ Uma nação de sacerdotes para o Senhor
Êxodo 19:4-6a Vistes o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas
de águias, e vos trouxe a mim. Agora, se diligentemente ouvirdes a
minha voz, e guardares a minha aliança, sereis a minha propriedade
peculiar dentre todos os povos. Embora toda a terra seja minha, vós me
sereis reino sacerdotal e nação santa.
Limpo
Aos sacerdotes era requerido que lavassem as mãos e os pés
antes de ministrarem.
Êxodo 30:21 Lavarão as mãos e os pés, para que não morram. Isto lhes
será por estatuto perpétuo, a ele e à sua descendência, através das
suas gerações.
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Êxodo 40:12-13 Farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da
congregação, e os lavarás com água. Então vestirás Arão das vestes
sagradas e o ungirás, e o consagrarás, para que me administre o
sacerdócio.
´ Α Φαµλια δε ϑαχ⌠

Jacó certificou-se de que todos os da sua casa estavam
limpos antes de buscar o Senhor na sua aflição.
Génesis 35:2-3 Então disse Jacó à sua família, e a todos os que com
ele estavam: Lançai fora os deuses estanhos que há no meio de vós, e
purificai-vos, e mudai as vossas vestes Levantemo-nos, e subamos a
Betel, onde farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha
angústia, e que foi comigo no caminho por onde andei.
´ Ο Ποϖο

Moisés ordenou ao povo de Israel que se santificassem e
lavassem os seus vestuários.
Êxodo 19:10 Disse mais o Senhor a Moisés: Vai ao povo, e santifica-os
hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes.
Hoje, nós como crentes-sacerdotes devemos estar limpos de
todo o pecado antes de virmos oferecer o nosso louvor.
I João 1:9 Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para
nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça.
Devemos gastar tempo diariamente na Palavra. Enquanto a
lemos, meditamos nela, e obedecemos a Palavra de Deus,
Cristo no Seu amor por nós torna-nos santos.
Efésios 5:25-27 Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também
Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a
santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, a fim de
apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem
coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.
UM AVISO
Nadab e Abiu eram os filhos de Aarão, devidamente
ordenados sacerdotes, mas eles entraram na Presença do
Senhor dum modo incorrecto.
Levítico 10:1-3 Nadabe e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu
incensário, puseram neles fogo, puseram incenso sobre ele, e
trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. o que ele não lhes
ordenara. Então irrompeu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e
morreram perante o Senhor. Disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor
disse: Serei santificado naqueles que se chegam a mim, e serei
glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou.
Ser um sacerdote era uma honra e privilégio que requeria
obediência total.
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É importante que nós como crentes-sacerdotes conheçamos
e obedeçamos às instruções da Palavra de Deus quando
vimos para Lhe oferecer o nosso louvor. Não devemos vir
descuidadamente, desobedecendo, ou com um desejo de
fazer as coisas à nossa maneira, ou de acordo com as nossas
próprias tradições se elas não estão de acordo com o padrão
e instrução da Palavra de Deus para o louvor. Devemos ter
cuidado com os cânticos, músicas e costumes deste mundo
ou doutras religiões para que não se instalem na nossa
adoração como representou o “fogo não autotizado” que
Nadab e Abiu usaram para oferecerem os seus sacrifícios
perante o Senhor.
I Pedro 2:9 Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação
santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que
vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
QUESTIONÁRIO PARA REVISÃO
1. De acordo com I Pedro 2:5 e Hebreus 13:15, quais são os sacrifícios que nós como crentessacerdotes oferecemos perante o Senhor.
2. 2. Os sacerdotes do Antigo Testamento tinham de estar limpos antes de ministrarem ao
Senhor os seus sacrifícios. De acordo com I João 1:9 e Efésios 5:25-27, como devemos ser
limpos antes de virmos a Deus com o nosso louvor?
3. Que lições podemos aprender das experiências de Nadab e Abiu?
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Lição Doze

Vivendo Como Sacerdotes
Como crentes-sacerdotes que ministram ao Senhor em
louvor e adoração, devemos saber a nossa chamada, o nosso
caminho, o nosso vestir, e as nossas ofertas.
I Pedro 2:5,9 Vós também, como pedras vivas, sois edificados como
casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes
sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo.
Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo
adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou
das trevas para a sua maravilhosa luz
ESCOLHIDOS PARA O SACERDÓCIO
Jesus é agora o nosso Sumo Sacerdote.
Hebreus 7:15-17 E ainda muito mais evidente é isto, se à semelhança
de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, que não foi feito
segundo a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder da vida
indissolúvel. Pois dele assim se testifica: Tu és sacerdote para sempre,
segundo a ordem de Melquisedeque.
Hebreus 8:1 O ponto principal do que estamos dizendo é que temos um
sumo sacerdote tal, que se assentou à destra da Majestade nos céus.
Um Reino de Sacerdotes
O desejo de Deus para os filhos de Israel era que eles fossem
um reino de sacerdotes.
Êxodo 19:6a Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa.
O desejo de Deus não mudou. Cada crente é um sacerdote.
Desde que estamos “em Cristo”, compartilhamos do Seu
sacerdócio.
Apocalipse 1:6 E nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, a
ele seja glória e poder para todo o sempre. Amém.
ANDANDO DIGNOS DA NOSSA CHAMADA
Paulo exortou-nos a vivermos como é digno da vocação
com que fomos chamados.
Efésios 4:1 Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis
como é digno da vocação com que fostes chamados.
Um Povo Santo
Hebreus 12:14 Segui a paz com todos, e a santificação; sem a
santificação ninguém verá ao Senhor.
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I Pedro 1:15 Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós
também santos em todo o vosso procedimento, pois está escrito: sede
santos, porque eu sou santo.
Efésios 5:27 A fim de apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, sem
mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.
Uma Consciência Limpa
Os requisitos para a adoração não mudaram. Tal como Deus
requereu certas coisas dos sacerdotes, Ele as requer de nós.
Hebreus 10:22 Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena
certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e o corpo
lavado com água limpa.
Através do sangue de Jesus, podemos entrar na Sua
Presença com confiança.
Com Coração Inteiro
Salmos 86:11 Ensina-me, ó Senhor, o teu caminho, e andarei na tua
verdade; unifica o meu coração para temer o teu nome.
“Dispõe o meu coração para temer o Teu Nome” significa
trazer todo o pensamento a uma unidade de adoração. É um
insulto para Deus parecer que estamos a adorá-Lo, mas na
realidade termos a nossa mente em outras coisas!
Tiago 4:8,10 Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos,
pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Humilhai-vos
perante o Senhor, e ele vos exaltará.
Um Coração Puro
Salmos 24: 3-4 Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu
lugar santo. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não
entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente.
Mãos e corações limpos indicam os nossos motivos.
Estamos a entrar em adoração para sermos vistos por
outros?
Estamos a adorar para termos a aprovação de Deus e daí
uma resposta para algo que queremos?
Devemos examinar os nossos motivos perante o Senhor.
Um Espírito Quebrantado
Salmos 51:17 Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado; a
um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus.
Um espírito quebrantado é um que aprendeu disciplina e
obediência. Um que está sob o Senhorio de Jesus.
Reverentes Perante Deus
Salmos 89:7 Deus é tremendamente temido na assembleia dos santos;
grandemente reverenciado por todos os que o cercam.
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Separados do Mundo
Colossenses 1:13 E que nos tirou do poder das trevas, e nos
transportou para o reino do Filho do seu amor.
AS NOSSAS VESTES SACERDOTAIS
Vestidos com a Salvação
Hebreus 12:14 Segui a paz com todos, e a santificação; sem a
santificação ninguém verá ao Senhor.
´ ςεστιδοσ δε Λουϖορ

Isaías 61:3 E ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê
ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por
espírito angustiado. Eles se chamarão árvores de justiça, plantação do
Senhor, para que ele seja glorificado.
É importante que vistamos as nossas vestes de louvor. Uma
grande importância é dada nas Escrituras às vestimentas dos
sacerdotes do Antigo Testamento. Nós somos crentessacerdotes em espírito e o nosso vestuário é do espírito.
´ Λινηοσ δα ϑυστια

Apocalipse 7:9 Depois destas coisas olhei, e vi uma grande multidão,
que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas,
que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando
compridas vestes brancas, e com palmas nas mãos.
Apocalipse 19:8 Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino,
resplandecente e puro. O linho fino são os actos de justiça dos santos.
A NOSSA OFERENDA SACERDOTAL
Muitos dos propósitos e funções dos sacerdotes do Antigo
Testamento estavam nas oferendas que faziam a Deus. Hoje,
temos oferendas distintas e definidas que devemos fazer a
Deus.
Devemos entrar na Sua Presença com louvor.
Salmos 100:4 Entrai pelas portas dele com acções de graças, e em
seus átrios com louvor; rendei-lhe graças, e louvai o seu nome.
As Nossas Posses
Devemos entrar na Sua Presença com oferendas.
Provérbios 3:9-10 Honra ao Senhor com a tua fazenda, e com as
primícias de toda a tua renda; então se encherão os teus celeiros
abundantemente, e transbordarão de vinho os teus lagares.
Nós Próprios
Devemos trazer-nos a nós próprios como oferenda.
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Romanos 12:1 Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e
agradável a Deus, que é vosso culto racional.
I Tessalonissenses 5:23 O mesmo Deus de paz vos santifique
completamente. E todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam
plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor
Jesus Cristo.
Sacrifício de Louvor
Hebreus 13:15-16 Portanto, ofereçamos sempre por meio dele a Deus
sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome.
Não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, pois
com tais sacrifícios Deus se agrada.
A palavra, “sacrifício” implica que o louvor nem sempre é
fácil, ou conveniente. No entanto, deve ser oferecido
continuamente.
VIVENDO COMO SACERDOTES OU VELHAS TRADIÇÕES
A cada dia somos confrontados com uma decisão. Vivemos
comos sacerdotes, ou agarramo-nos às nossas tradições, à
nossa maneira habitual de fazermos as coisas?
I-Pedro 2:5 Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa
espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes
sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo.
Entre Como os Sacerdotes Entravam
Os sacerdotes entravam diariamente no Tabernáculo de
Moisés e mais tarde no Templo de Salomão. Também hoje
devemos vir diariamente à Sua Presença.
O Tabernáculo de Moisés tinha portas que conduziam aos
átrios. Os sacerdotes entravam por estas portas para
“ministrarem ao Senhor” no Lugar Santo. Uma vez por ano,
o Sumo Sacerdote entrava no Lugar Santíssimo (Santo dos
Santos) onde estava a Arca do Concerto.
O Santo dos Santos era o paralelo terreno da sala do Trono
de Deus no céu. A Arca do Concerto, que estava coberta
com o lugar da misericórdia era um tipo do Trono de Deus.
Estar no Santo dos Santos era estar na própria Presença de
Deus.
Quando Jesus morreu na cruz, o véu físico que separava o
Lugar Santo do santo dos Santos foi sobrenaturalmente
rasgado de alto abaixo. A humanidade não estava mais
separada de Deus. Agora, pelo sangue de Jesus, cada crente
podia entrar ousadamente na Presença de Deus.
Tal como existia uma progressão para “entrar”a ser
efectuada pelos sacerdotes do Velho Testamento, há uma
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progressão quando vimos diariamente à Presença de Deus.
Devemos “entrar ” diariamente no nosso tempo privado de
louvor e adoração. Devemos também entrar como corpo
quando nos reunimos.
´ Ατραϖσ δασ Πορτασ

Salmos 100:4 Entrai pelas portas dele com acções de graças.
“Entrar” requer um acto de obediência. Devemos entrar com
acção de graças ~ não com corações ingratos. Os nossos
primeiros cânticos devem ser de modo a expressar a nossa
gratidão profunda para com o Senhor. Quando então
começamos a louvá-Lo estamos a mover-nos das
circunstâncias naturais ao nosso redor para a dimensão do
espírito.
´ Ο ℑτριο

Salmo 100:4b E em seus átrios com louvor...
Ao passarmos as portas, estamos no átrio. Mas não devemos
apressar-nos para entrar de imediato no Santo dos Santos da
Sua Presença, num tempo de íntima e profunda adoração,
sem primeiro gastar algum tempo nos átrios do louvor. No
átrio devemos louvar. Entramos com música, cânticos,
batendo e levantando as nossas mãos para o Senhor, às
vezes dançando perante o Senhor para Lhe expressarmos o
nosso louvor.
´ Ο Λυγαρ Σαντο

Salmos 100:4c ...rendei-lhe graças, e louvai o seu nome.
À medida que nos demoramos nos átrios do louvor,
sentimos uma atracção para nos chegarmos mais, até à
Presença de Deus. Somos inundados por pensamentos sobre
Quem Ele é. Entramos numa forma mais elevada de louvor.
E encontramo-nos no átrio interior, no Lugar Santo.
Já não estamos a dançar ou a bater as palmas. Estamos nesse
momento tão apercebidos da Presença de Deus que as
nossas mãos começam a levantar-se para Ele numa profunda
reverência. O ritmo abrandou e talvez até parou. O que
estava “em ordem” uns momentos antes mudou. A santidade
da Presença de Deus é quase estonteante.
´ Ο Σαντο δοσ Σαντοσ

À alturas em que as lágrimas escorrem pelas nossas faces.
Às vezes, o que conseguimos fazer é fazer parar a música e
os cânticos e permanecer em silêncio na Sua Santa Presença.
Estamos desapercebidos das pessoas ao nosso redor.
Estamos somente apercebidos de Deus. Estamos de pé,
ajoelhados, às vezes prostrados na Sua Presença, perdidos
no Seu amor.
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Quase sem o sabermos, passamos, tal como o Sumo
Sacerdote nos tempos antigos, do Lugar Santo para o Santo
dos Santos.
Temos um exemplo da grandiosidade de Deus quando a
Arca do Concerto foi trazida para o Templo de Salomão,
I-Reis 8:10,11 Saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a
casa do Senhor, de modo que os sacerdotes não podiam ter-se em pé
para ministrar, por causa da nuvem, pois a glória do Senhor enchera a
casa do Senhor.
Ou Agarramo-nos às Tradições
Muitos que, na igreja da sua tradição, costumavam cantar
calmamente dum hinário, sentem-se desajeitados para
demonstrarem o seu louvor. Muitos “sentem” que não está
“correcto” demonstrar o louvor a Deus dessa forma. David
escreveu,
Salmos 33:1 Regozijai-vos no Senhor, vós, os justos; aos rectos
convém o louvor.
Salmos 147:1 Louvai ao Senhor. Quão bom é cantar louvores ao nosso
Deus, quão agradável e decoroso é o louvor!
Devemos escolher obedecer a Deus. Devemos sair da zona
de conforto das nossas tradições e entrar completamente e
de todo o coração nas expressões bíblicas de louvor para
recebermos tudo o que Deus tem para nós.
Deus tem uma razão para nos instruir a regozijar, a aplaudir,
a gritar, e até a dançar. O nosso louvor faz Deus sentir-se
bem, e nós precisamos entregar-Lho. Os benefícios são
nossos!
QUESTIONÁRIO PARA REVISÃO
1. Os sacerdotes do Antigo Testamento vestiam-se com certo tipo de vestuários. Descreva as
“vestimentas” do sacerdócio do Novo Testamento.
2. Que oferendas devemos dar a Deus?
3. Descreva a progressão até entrar na Presença de Deus que devemos experimentar no louvor e
adoração.
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Lição Treze

Vitória Através do Louvor e Adoração
ADORAR EM ESPÍRITO
Jesus disse,
João 4:24 Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem em
espírito e em verdade.
Podemos louvar a Deus com todo o nosso coração, alma e
corpo. Mas somente podemos adorá-Lo em espírito.
Tal como o Sumo Sacerdote na Dia da Expiação, nós
entramos para lá do véu. Este é um momento extraordinário.
Se o Sumo Sacerdote tivesse pecado na sua vida, ele sabia
que morreria na Santa Presença de Deus. Coisas que até são
permitidas nos átrios, não serão mais permitidas nas nossas
vidas. Seria como no dia em que Ananias e Safira mentiram
ao Espírito Santo em Actos cinco.
Adorar em verdade significa “não ocultar nada”. Estamos ali
transparentes, abertos diante d’Ele, sem ocultar nada. Tal
como o Sumo Sacerdote de antigamente, devemos prepararnos para vir à Sua Presença. Todos os pecados devem estar
perdoados e limpos pelo sangue de Jesus.
I-João 1:9 Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para
nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça.
Transportados Para Além do Véu
No Dia da Expiação, o Sumo Sacerdote ficava em pé no
Lugar Santo pronto para entrar para além do véu. Tinha o
hissopo numa das mãos e o vaso de sangue na outra. O véu
estava esticado de muro a muro do chão ao tecto. Não havia
forma alguma de gatinhar por baixo, saltar por cima ou ir a
volta. não havia porta.
O escritor da Carta aos Hebreus referiu-se a isto quando
escreveu,
Hebreus 9:8 O Espírito Santo estava dando a entender com isto que o
caminho do Santo dos Santos ainda não está descoberto, enquanto
contínua em pé o primeiro tabernáculo.
Quando o sacerdote entrava para lá do véu, ele entrava
totalmente na esfera do espírito. Ele vinha para adorar “em
espírito e em verdade”. Será que o Sumo Sacerdote era
transportado no espírito através do véu tal como Filipe foi
transportado pelo Espírito desde as águas onde baptizara o
eunuco Etíope até a distante cidade de Azoto?
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Para entrar em verdadeira adoração, devemos ser
transportados para a esfera do espírito. Deus é Espírito, e
Jesus disse que os que O adoram devem adorá-Lo em
espírito.
Demorados na Sua Presença
À medida que entramos na Sua Presença, os nossos corações
dizem como David, “a Sua face buscarei”. Quantas vezes
temos buscado a mão de Deus, desejando que os nossos
desejos carnais sejam atendidos.
Muitas vezes, temos vindo até à Sua Presença maravilhosa
durante tempos de adoração corporativa. Sentindo esta
maravilhosa unção de Deus, há ainda assim pessoas que
sentem ser um momento para actuarem (fazerem
espectáculo), e levam-nos de regresso ao “átrio exterior”
para dar-nos uma mensagem em línguas, interpretação, ou
uma profecia. Em breve a unção se vai e se pede ao povo
que fique sentado e “continuamos com o programa”.
O nosso Pai celestial fica ali sozinho. Quão desejoso estava
Ele de que gastássemos algum tempo com Ele.
Nós precisamos de aprender a estar demorados na sua
presença.
Conforme-se a Sua Imagem
No átrio, enquanto estamos a dançar perante o Senhor com
todas as nossas forças, vem um avivamento no espírito. As
conchas da tradição religiosa e da indiferença espiritual
caem por terra. O solo do nosso coração, como barro nas
mãos do oleiro, é amolecido e aquecido em relação a deus.
Durante tempos de prolongada e íntima adoração e à medida
que Ele nos atrai para Si, como o barro mole pressionado a
um molde, somos conformados a Sua imagem
Romanos 8:29 Pois os que dantes conheceu, também os predestinou
para serem conformes à imagem de seu Filho,
II-Coríntios 3:18 Mas todos nós, com o rosto descoberto, reflectindo a
glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma
imagem, como pelo Espírito do Senhor.
CONSTRUINDO ALTARES DE ADORAÇÃO
Vezes sem conta no Antigo Testamento, indivíduos e
grupos, edificaram altares de louvor por algo que Deus tinha
feito. A palavra Hebraica para altar significa “lugar de
sacrifício”.
Deus ainda está a falar ao Seu povo acerca de construírem
altares espirituais. Fazemos isto quando vimos
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completamente a Ele a sós, ou em grupos, fazendo
sacrifícios de louvor e adoração.
Abraão ~ Monte Moriá
Tal como estudamos na Lição Um, a primeira vez que a
palavra “adoração” foi usada foi quando Abraão ia edificar
um altar no Monte Moriá em obediência à ordem de Deus
para sacrificar o Seu filho, Isaque.
Génesis 22:5 Disse Abraão a seus servos: Ficai-vos aqui com o
jumento; eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos a
vós.
Desta “primeira menção” da adoração, aprendemos que a
adoração é um acto de obediência e que requer um sacrifício
intenso!
Por causa da obediência de Abaão na adoração, Deus
providenciou um substituto para Isaque. Ele revelou-Se a Si
mesmo como Jeová-Jiré ~ O Senhor, Nossa Provisão.
Génesis 22:13-14a Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e viu
atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Foi
Abraão, tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu
filho. Assim chamou Abraão aquele lugar de o Senhor proverá.
´ Πορθυ ο Μοντε Μορι〈?

Porque enviou Deus Abraão à terra de Moriá e lá a um certo
monte? Porque era tão importante o lugar onde Abraão ia
sacrificar? Porque Se referiu Deus ao seu único filho?
Génesis 22:2 Então disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho,
Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em
holocausto sobre um dos montes que te mostrarei.
Muitos crêem que o Monte Moriá, onde Abraão foi
obediente até estar disposto a sacrificar o seu filho, foi o
lugar onde Jesus, O Unigénito Filho de Deus, foi
crucificado. Foi ali que Deus providenciou a expiação, o
sacrifício substituto pelos nossos pecados.
Onde estavam os anos que Abraão esperou pelo
cumprimento da profecia, os anos que demoraram a torná-lo
perfeito em fé e em obediência para estar pronto a vir a este
mesmo lugar?
Às Visitações Segue-se a Adoração
A todos os lugares onde Abraão, Isaque e Jacó iam,
edificavam altares para adoração a Deus.
Muitas vezes as Escrituras nos revelam que logo a seguir à
edificação do altar, apareciam anjos, ou aparecia o Próprio
Deus, no lugar onde o altar era edificado.
Quando adoramos a Deus em espírito e em verdade, estamos
a edificar altares espirituais.
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Abraão/Isaque ~ Betel
Em Génesis doze, lemos que Abraão edificou um altar em
Betel. Anos mais tarde, Jacó veio a Betel e teve um sonho
do que estava a acontecer ali na dimensão do espírito.
Génesis 28:12-13a E sonhou: Eis que uma escada estava posta na
terra, cujo o topo chegava ao céu; e os anjos de Deus subiam e desciam
por ela. Por cima dele estava o Senhor, que lhe disse...
Deus apareceu e falou a Isaque em Betel. Coisas
maravilhosas acontecem na dimensão do espírito em lugares
onde temos avivamentos em louvor e adoração.
A Adoração Abre As Portas
Génesis 28:16,17 Despertando Jacó do seu sono, disse: Na verdade o
Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu, e disse: Quão terrível
é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus; esta é a
porta dos céus.
Através da adoração, a porta do céu tem sido aberta.
Salmos 24:7 Levantai, ó portas, as vossas cabeças; levantai-vos, ó
entradas eternas, e entrará o Rei da Glória.
David ~ Nos Campos Pastorais
Seria mera coincidência David gastar horas e horas
louvando a Deus lá nos campos perto de Belém enquanto
apascentava os rebanhos? Ou abria ele as portas do céu
quando adorava a Deus?
Foi ali que centenas de anos mais tarde por altura do
nascimento de Jesus, que os anjos apareceram aos pastores e
cantaram.
Lucas 2:14 Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os
homens, a quem ele quer bem.
O LOUVOR DESCORTINA O VÉU
O Véu de Trevas
Lúcifer era o querubim ungido que cobria o trono de Deus.
A sua natureza era essa. Mas agora, em vez de cobrir o trono
do céu com louvor e adoração gloriosos, ele cobre a terra
com um véu de trevas.
Isaías 60:2 As trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos; mas
sobre ti o Senhor vem surgindo, e a sua glória se vê sobre ti.
Satanás deu tarefas a príncipes das trevas sobre territórios.
Efésios 6:12 Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e, sim,
contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste
mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões
celestes.
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O propósito do véu de trevas é o de cegar a humanidade, de
impedí-los de receberem a glória de Deus.
II-Coríntios 4:3-4 Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto,
para os que se perdem está encoberto, nos quais o deus deste século
cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a
luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.
Guerra Espiritual Poderosa
Coisas maravilhosas acontecem quando estabelecemos
altares de louvor e adoração. A “superfície da cobertura” do
véu das trevas espirituais é rasgado, tirado e destruído. o
príncipe das trevas sobre esse território é derrotado.
Isaías 25:7 Destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos
os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se
escondem.
Quando abrimos os céus com louvor e adoração: os anjos
podem aparecer; o Próprio Deus pode aparecer; e a Sua
Presença pode sentir-se.
O Exemplo de Daniel
Em Daniel capítulo dez, o anjo que foi enviado como
resposta às palavras de Daniel, foi impedido de passar pelo
príncipe do reino da Pérsia durante um período de vinte e
um dias. aconteceu guerra espiritual nos céus. O anjo foi
demorado pelo príncipe do reino da Pérsia até chegar o
Arcanjo Miguel para o ajudar. Em resposta às palavras de
Daniel, o véu das trevas foi aberto e o anjo pôde passar.
A VITÓRIA DE JEOSAFÁ
A vitória de Jeosafá é um dos maiores exemplos de como
obter vitória através do louvor e da adoração. Estudaremos
isto com maior detalhe na Lição Dez.
Quando Judá estava a ser invadida pelos exércitos de três
nações, eles sentiram-se desesperados e pouquíssimos. Mas
o Rei Jeosafá e o povo de Judá sabiam o que podiam fazer.
Eles cantaram ao Senhor.
II-Crónicas 20:15 Disse ele: Daí ouvidos todo o Judá, e vós, moradores
de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá. Assim vos diz o Senhor: não temais,
nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Pois a peleja não é
vossa, mas de Deus.
vs. 17a,18 Nesta batalha não tereis de pelejar. Parai, estai em pé, e
vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém.
Jeosafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o Judá e os
moradores de Jerusalém lançaram-se perante o Senhor, e o adoraram.
A palavra do Senhor veio-lhes para “se posicionarem” e eles
o fizeram através da adoração!
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v. 19 Então se levantaram os levitas dos filhos dos coatitas, e dos
filhos dos coreítas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel, em alta
voz.
Ordenem os Cantores à Frente
vs. 21-22 Tendo ele tomado concelho com o povo, ordenou cantores
para cantarem ao Senhor e o louvarem por causa do esplendor da sua
santidade, enquanto saíam na frente do exército, dizendo: Rendei
graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre.
Quando começaram a cantar e dar louvores, o senhor pôs emboscadas
contra os homens de Amom, de Moabe e do monte Seir,.que tinham
vindo contra Judá, e foram desbaratados.
Os Inimigos Destruiram-se Uns Aos Outros
vs. 23-24 Os filhos de Amom e de Moabe se levantaram contra os
moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. Acabando eles
com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Nisto
chegou Judá ao alto que olha para o deserto, e quando olharam para a
multidão, viram somente corpos mortos, que jaziam em terra; nenhum
tinha escapado.
Mesmo quando parece que o inimigo nos cercou com um
número muito superior, se nos posicionarmos a nós mesmos
no Senhor, e começarmos a louvar e a adorá-Lo, então vem
a vitória na dimensão espiritual.
Deus habita nos louvores dos Seus santos.
GUERRA ESPIRITUAL ATRAVÉS DO LOUVOR
Os nossos inimigos, que outrora eram os que louvavam e
adoravam no céu, não conseguem aguentar o som do louvor
Enviados pelo Senhor, os anjos guerreiros criarão
emboscadas às
forças malignas. Em confusão, eles se virarão uns contra os
outros e serão derrotados quando começarmos a louvar o
Senhor.
Muitos, quando aprendem que estamos em guerra contra o
inimigo, gastam muito do seu tempo a gritar contra o diabo
e os seus demónios. O seu foco é o inimigo.
Há um lugar para a música de guerra espiritual hoje. Isso
deveria fazer-nos lembrar da nossa autoridade sobre o
inimigo, e fazer-lhe lembrar que ele já foi derrotado!
Guerra espiritual vitoriosa não vem por gritarmos contra o
inimigo. É centralizada no louvor. Está centralizada na
grandeza o nosso Deus.
Salmos 149:6-9 Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e
espada de dois gumes nas suas mãos, para tomarem vingança das
nações e punirem os povos, para prenderem os seus reis com cadeias, e
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os seus nobres com grilhões de ferro, para executarem contra eles o
juízo escrito. Esta é a glória de todos os santos. Louvai ao senhor.
Isaías 30:32 A cada pancada do bordão do juízo que o Senhor der,
haverá tamborins e harpas, e combaterá vibrando golpes contra eles.
Os cantores que iam à frente do exército de Jeosafá não iam
a cantar cânticos espirituais dirigidos ao diabo. Eles
cantavam, Louvai a beleza da Sua santidade. Louvai o
Senhor, porque a Sua misericórdia dura para sempre. Eles
estavam a adorar a Deus!
Paulo e Silas
Paulo e Silas foram atirados para a prisão com os seus pés
amarrados aos troncos.
Actos 16:25-26 Perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam
hinos a Deus, e os outros presos os escutavam.
De repente sobreveio um terramoto tão grande que os alicerces do
cárcere se moveram, abriram-se todas as portas e foram soltos os
grilhões de todos.
Devemos continuar a oferecer o sacrifício de louvor, não
importa quão impossíveis as situações possam parecer.
Quando fazemos isto, sempre há resultados poderosos. A
vitória pode vir através dos altos louvores e da adoração
íntima. Podemos concordar com David quando ele escreveu,
Salmos 68:1a Levante-se Deus, sejam dissipados os seus inimigos;
QUESTIONÁRIO PARA REVISÃO
1. Como devemos “entrar” na Presença de Deus em adoração?
2. Descreva a “vitória” que acontece quando adoramos?
3. Como é que os exércitos de Judá sob as ordens do Rei Jeosafá receberam a sua vitória contra
os exércitos que os cercavam?
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Lição Catorze

Liderança de Louvor e Adoração
Devemos seguir o plano e padrão ordenado por Deus para a
liderança espiritual na Igreja se queremos que a unção de
Deus venha sobre uma reunião de louvor e adoração.
O PASTOR E OUTROS ANÇIÃOS MINISTRADORES
Liderança Espiritual
O Pastor e outros Anciãos da Igreja devem providenciar a
liderança espiritual, autoridade, direcção e o padrão para um
ministério de louvor e adoração eficaz na Igreja.
I-Pedro 5:2-3 Apascentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo
cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe
ganância, mas de boa vontade; Não como dominadores dos que vos
foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho.
Participação Activa
É bom quando o Pastor e ou outros Líderes que estão a
ministrar participem activamente em todo o louvor e
adoração desde o momento em que a reunião se inicia.
Fazendo isto, tornam-se um exemplo e encorajam a
congregação a participar em pleno.
I-Timóteo 4:12 Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos
fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza.
Um Bom Exemplo
Se os ministros vierem tarde, pelas suas acções parecem
estar a dar pouco valor ao tempo de louvor e adoração na
reunião da Igreja, e muitos na congregação assumirão a
mesma atitude.
I-Coríntios 11:1 Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo.
Preparação Para Ministrar
O Pastor e os outros Ministros precisam também deste
tempo para prepararem bem os seus corações para que a
unção se liberte para um ministério eficaz ao povo.
Actos 6:2 Então os doze, convocando os discípulos, disseram: Não é
razoável que nós deixemos a palavra de Deus, e sirvamos às mesas.
Discernir o Fluir do Espírito
É também importante para os que estão nos cinco dons de
ministério que se abstenham de outras distracções e se dêem
completamente a discernirem o fluir e mover do Espírito
Santo para essa reunião em particular.
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Nomeando Líderes de Adoração
Os músicos e líderes de adoração devem ser nomeados pelos
Anciãos que ministram na Igreja e devem ministrar debaixo
da sua autoridade. Se possível o louvor e a adoração devem
ser liderados pelo Pastor, um dos profetas ou por algum dos
outros anciãos que seja capacitado para esta área.
Um exemplo bíblico disto é o que encontramos onde o Rei
David nomeou alguns dos Levitas como músicos para
ministrarem perante o Senhor.
I-Crónicas 16:4 Designou alguns dos levitas para ministrarem perante a
arca do Senhor, para fazerem petições, para louvarem e exaltarem ao
Senhor Deus de Israel.
O GRUPO DE ADORAÇÃO NOMEADO POR DAVID
Havia um grupo de ministério nomeado por David.
O Líder de Adoração
A liderança espiritual foi entregue nas mãos de Asafe como
músico chefe.
I-Crónicas 16:5 Asafe era o chefe, Zacarias o segundo, e depois Jeiel,
Semiramote, Jeíel, Matitias, Eliabe,Banaia, Obede-Edom e Jeiel. Eles
deviam tocar os alaúdes e as harpas, Asafe devia fazer ressoar os
címbalos.
O Líder do Coral
Foi nomeado também o líder do coral.
I-Crónicas 15:22 Quenanias, chefe dos levitas, tinha o encargo do
canto; era essa a sua responsabilidade porque era perito nisso.
I-Crónicas 15:27b David ia vestido de um manto de linho fino, como
também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e
Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores.
Os Instrumentistas
Os instrumentistas foram também nomeados para o serviço.
I-Crónicas 25:6-7 Todos estes estavam sob a direcção de seus pais
para a música da casa do Senhor,com címbalos, alaúdes e harpas para
o serviço da casa de Deus. Asafe, Jedutum e Hamã estavam sob a
direcção do rei. Era o número deles, juntamente com seus irmãos
instruídos em cantar ao Senhor, todos eles mestres, Duzentos e oitenta
e oito.

~ 94 ~

LÍDERES DE ADORAÇÃO ~ OS SEUS DONS MINISTERIAIS E O SEU TREINAMENTO
Funcionando Como Profetas
Muitas vezes os que Deus escolhe como líderes de adoração
têm o “dom” de ministério de profeta. A música é muitas
vezes usada para libertar o Espírito de profecia em acção.
I-Crónicas 25:1a David, juntamente com os capitães do exército,
separou para o ministério alguns dos filhos de Asafe, de Hemã, e de
Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e saltérios.
I-Crónicas 25:3 Quanto a Jedutum, dos seus filhos: Gedalias, Zeri,
Jesaías, Hasabias, Matitias, seis, sob a direcção de seu pai Jedutum,
que profetizava com harpas, em acções de graças e louvores ao
Senhor.
Treinados e Dotados em Música
A chamada e a responsabilidade de ministrar perante o
Senhor em música nunca deve ser tomada de modo ligeiro.
Os que lideram o louvor, quer sejam vocalistas ou
instrumentistas, devem ter um treino intenso e ensaios para
se tornarem músicos dotados e qualificados.
I-Crónicas 25:6-7 Todos estes estavam sob a direcção de seus pais
para a música da casa do Senhor, com címbalos, alaúdes e harpas para
o serviço da casa de Deus. Asafe, Jedutum e Hamã estavam sob a
direcção do rei. Era o número deles, juntamente com seus irmãos
instruídos em cantar ao Senhor, todos eles mestres, Duzentos oitenta e
oito.
Qualificações do Líder de Louvor
´ Υνγιδο δε ∆ευσ

Alguém que lidera o louvor e a adoração deve ser alguém
ungido por Deus para este ministério especial e importante
na Igreja. É um dom e uma chamada do Espírito Santo que
deve ser respeitado e cultivado.
I-João 2:20,27 Mas vós tendes a unção que vem do Santo, e sabeis
tudo.
E a unção, que vós recebestes dele, fica em vós e não tendes
necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina
todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou,
assim nele permanecei.
´ Υµ Αδοραδορ

Os líderes de louvor não podem levar ninguém onde eles
mesmos não tenham estado antes. O louvor e adoração
intensos devem ser parte da vida pessoal diária e da devoção
do líder.
João 4:23-24 Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros
adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura
a tais que assim o adorem.
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Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e
em verdade.
´ Ματυριδαδε Εσπιριτυαλ

Para se ser um líder no Corpo de Cristo, a pessoa deve ser
um crente maduro. A sua sabedoria, experiência e
capacidades espirituais de liderança encorajarão a
participação total do corpo.
Efésios 4:12-13 Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o
desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até
que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do filho
de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de
Cristo.
´ Ηαβιλιδαδεσ δε Λιδερανα

Eles devem ser capazes de motivar e de liderar o povo.
I-Coríntios 11:1 Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo.
´ Σενσιβιλιδαδε Εσπιριτυαλ

Eles devem ser sensíveis para seguirem a unção e liderança
do Espírito Santo enquanto estão alerta e sensíveis à
resposta da congregação.
Salmos 78:72 E David os apascentou segundo a integridade do seu
coração; guiou-os com a perícia das suas mãos.
´ Εµ Συβµισσο

Eles devem reconhecer e submeter-se ao pastor e aos outros
líderes espirituais na Igreja.
I-Pedro 5:5 Semelhantemente, vós, jovens, sede submissos aos mais
velhos. E cingi-vos todos de humildade uns para com os outros, porque
Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
´ Υµα Πεσσοα δε Πυρεζα, Ιντεγριδαδε, Ηυµιλδαδε

Um líder de adoração deve ser um líder de comprovado
carácter, cuja vida pessoal e integridade são sem reprovação.
Como humilde servo de Deus, as suas acções devem sempre
chamar as atenções para Deus e nunca buscar glória para si
mesmo.
I-Pedro 5:6 Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus,
para que a seu tempo vos exalte.
´ ∆εδιχαδο ε Φιελ

Deve ser fiel e pontual no cumprimento dos seu deveres
divinos.
I-Coríntios 4:2 Ora, além disso, requerer-se dos despenseiros que cada
um se ache fiel.
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OS INSTRUMENTISTAS
´Εσχοληιδοσ Χοµο Μσιχοσ ∆οταδοσ

Muitas vezes os músicos, chamados por Deus para tocarem
um certo instrumento no grupo de adoração, têm uma
habilidade sobrenatural para tocarem esse instrumento. Isto
não minimiza no entanto a responsabilidade de se ser
treinado e de ensaiar fielmente para se desenvolver a
habilidade necessária para ser digno da chamada que teve.
I-Crónicas 25:6-7 Todos estes estavam sob a direcção de seus pais
para a música da casa do Senhor, com címbalos, alaúdes e harpas para
o serviço da casa de Deus. Asafe, Jedutum e Hamã estavam sob a
direcção do rei. Era o número deles, juntamente com seus irmãos
instruídos em cantar ao Senhor, todos eles mestres, Duzentos e oitenta
e oito.
Os Instrumentos
Todos os três tipos de instrumentos (cordas, sopro e
percussão) eram usados no louvor e adoração.
Salmos 150:3-5 Louvai-o com o som da trombeta,
louvai-o com saltério e com harpa,
louvai-o com adufes e danças,
louvai-o com instrumentos de cordas e com flauta,
louvai-o com címbalos sonoros,
louvai-o com címbalos altissonantes.
Tal como com o louvor e adoração descritos no Velho
Testamento, muito se adiciona à dimensão da qualidade da
reunião de louvor e da adoração por se usar mais
instrumentos consoante Deus providencia- o talento, o
instrumento e o espaço para o seu uso.
O líder pode adicionar quantos instrumentos achar
conveniente mantendo um equilíbrio entre os diversos tipos
de instrumentos com o tamanho do auditório.
Unidade, Harmonia, Volume
O instrumentista deve ser sensível e estar atento à direcção
do líder. É necessário muito ensaio para se chegar à unidade,
harmonia e equilíbrio entre os instrumentos.
Os instrumentos devem suportar as melodias pelo seu
volume sem chamarem a atenção para si mesmos ou
esgotarem as vozes dos que adoram.
Sensível ao Espírito
Os instrumentistas devem ser sensíveis ao mover do Espírito
Santo como “músicos com talento”. Fazendo isso, podem
libertar a unção de Deus para manifestações do Espírito
durante o tempo de louvor e adoração.
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Os instrumentistas devem ser sensíveis para fluírem como
um só em harmonia e unidade de som.
II-Crónicas 34:12 Os homens trabalhavam fielmente na obra. Os
superintendentes sobre eles eram Joate e Obadias, levitas, dos filhos
de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas,
para adiantarem a obra. Os levitas, todos que eram entendidos em
instrumentos de música.
A CONGREGAÇÃO
É privilégio e responsabilidade de cada crente entregarem-se
e integrarem-se por completo na reunião de louvor e
adoração.
Hebreus 2:12 Dizendo: Anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantarte-ei louvores no meio da congregação.
A Preparação
Cada crente deve preparar o seu coração e estar numa
atitude de louvor e adoração desde que chega à igreja ou à
assembleia dos crentes.
Antecipação
Uma atitude de antecipação e expectativa deve atrair-nos às
reuniões de louvor e de adoração.
Pontualidade
A pontualidade mostra o nosso respeito e amor por Deus.
Não devemos perder um momento sequer do tempo que
devemos estar na Sua Presença.
Tal como há uma progressão no “entrar” desde os átrios, os
átrios exteriores e interiores, podemos ser deixados para trás
e não experimentarmos verdadeira adoração a menos que
nos disponhamos a seguir passo a passo em direcção à Sua
Presença.
Devemos planear cedo e estar prontos para preparar o nosso
espírito com oração para que fique calmo e pronto a
ministrar ao Senhor numa experiência completa e profunda
expressão de louvor e de adoração.
Muitos descobrem o grande valor do tempo de oração antes
de começar o tempo de louvor e adoração.
Com Todo o Nosso Coração
Desde a primeira nota de música, devemos estar numa
atitude de antecipação gozosa, uma intensidade de espírito e
uma expectativa para experimentar a Presença de Deus
como nunca antes.
Devemos pressionar os nossos espíritos para louvarem Deus
com todo o seu espírito, alma e corpo. Devemos libertar-nos
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completamente na Sua Presença. O nosso amor por Deus
deve ser expresso por ministrar ao Senhor com toda a nossa
energia, as nossas vozes, os nossos corpos e todo o nosso
coração.
Salmos 138:1 Eu te louvarei, ó Senhor, de todo o meu coração; na
presença dos deuses a ti cantarei louvores.
Seguir o Líder de Adoração
Não devemos perder-nos tanto no Espírito que não sigamos
e fluamos com a ordem que Deus deu ao líder de louvor e
adoração. Devemos ser sensíveis ao fluir e ao movimento da
unção do Espírito Santo.
Evitar Distracções
Não se permita estar distraído pelos seus pensamentos, ou
pelos actos dos outros.
O hinário ou as palavras dos cânticos no retroprojector são
somente para nos ajudar a cantar juntos. Depois de
conseguir saber a letra bem não continue a olhar para ela se
já não é necessário.
Às vezes é muito bom fecharmos os nossos olhos ou
olharmos para o tecto de modo a nos esquecermos
totalmente de tudo o que nos cerca e nos concentrarmos no
Senhor. (Os líderes de adoração não podem fazer isto).
CANTANDO EM ESPÍRITO
Seguindo o líder de adoração e a liderança do Espírito
Santo, há alturas em que o louvor se moverá para uma
expressão musical de louvor em “línguas”. Nessa altura,
apercebemo-nos de que os anjos cantam connosco à medida
que “cantamos no espírito”.
I-Coríntios 14:15 Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também
orarei com o entendimento; cantarei com o espírito, mas também
cantarei com o entendimento.
Quando isto acontece, liberte-se para um livre fluir na “tua
linguagem espiritual”.
O Espírito Santo providenciará não apenas as palavras mas
também a melodia ao sermos sensíveis a Ele.
Seja sensível ao Espírito Santo. Ás vezes Ele deseja dar um
“cântico espiritual” ao corpo. Se Deus quiser ministrar desta
forma através de si, receba da liderança a autoridade que
seja necessária antes de entregar a mensagem.
Pode começar em línguas e depois avançar para o seu
entendimento. Pode vir como profecia. Deus dará as
palavras e a melodia. Novos cânticos de louvor são
frequentemente dados ao corpo de Cristo nestas alturas.
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Efésios 5:19 Falando entre vós com salmos, e hinos, e cânticos
espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração.
Colossenses 3:16 A palavra de Cristo habite em vós abundantemente,
em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros,
com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com
gratidão em vossos corações.
DONS VOCAIS DO ESPÍRITO SANTO
Às vezes há uma pausa no tempo de louvor no final de um
cântico que nos dá uma oportunidade para uma mensagem
em línguas, interpretação de línguas, ou profecia.
Receba da liderança qualquer tipo de autoridade ou
reconhecimento que seja necessário antes de entregar a
mensagem que Deus lhe deu. Deve ser dada de forma que se
oiça com clareza e compreendida por toda a congregação.
Respeitar o Silêncio
Todas as pausas ou momentos de silêncio durante o tempo
de louvor e adoração não são necessariamente um sinal
duma mensagem que vai ser dada. Seja sensível ao Espírito
Santo.
O silêncio pode ter vindo devido à Presença de Deus na qual
entramos quando O adoramos. Falar nessa altura pode
provocar uma interrupção ao que Deus quer que aconteça
nesse momento.
Habacuque 2:20 Mas o Senhor está no seu santo templo; cale-se
diante dele toda a terra.
QUESTIONÁRIO PARA REVISÃO
1. Descreva as qualificações e funções bíblicas dos líderes de adoração.
2. Descreva as funções bíblicas dos instrumentistas.
3. Qual é a responsabilidade da congregação no louvor e adoração?
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Lição Quinze

Ministrando Como Líder de Adoração
PREPARAÇÃO
Uma reunião de adoração ungida e bem sucedida não
acontece ao acaso. Leva horas de preparação com oração
antes da reunião começar.
Uma boa reunião que tenha acontecido no passado pode não
constituir necessariamente um padrão para outra reunião.
Deus é um Deus de variedade. Ore e busque a orientação de
Deus para essa reunião em particular. Receba a direcção do
Espírito Santo e seja sensível à Sua unção.
Lamentações 3:22-23 As misericórdias do Senhor são a causa de não
sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim.
Em algumas reuniões de louvor e adoração, quase que todo
o tempo é gasto em louvor gozoso para Deus. Noutras, a
reunião decorrerá com maior rapidez para um tempo de
intensa adoração.
Escolhendo os Cânticos
Quando possível, é importante saber o tema da mensagem
que está planeada para essa reunião. Então os cânticos
devem fluir com o tema, e preparar uma fundação espiritual
para o ensino da Palavra de Deus que se seguirá.
Tire tempo para escolher em oração os cânticos com que
serão usados na reunião de louvor e adoração.
Escolha cânticos que possam ser cantados num tom
confortável para a congregação.
Quando às vezes se repete um cânticos várias vezes, isso
ajuda a que as palavras e a mensagem se torne parte dos
pensamentos e desejos da pessoa que está a adorar.
Coordenando os Cânticos
Coordene os cânticos de modo a seguirem o padrão de
“entrar” com cânticos de acção de graças; cânticos de louvor
que levem a níveis cada vez mais altos de participação física
e vocal; cânticos que libertem a unção de Deus e o povo
para níveis de genuíno louvor; e finalmente cânticos de
adoração que movam os crentes cada vez mais perto para a
Presença de Deus.
Os cânticos devem estar agrupados de tal modo que o povo
que está a adorar não tenha que andar para a frente e para
trás entre cânticos de louvor e de adoração, mas sim numa
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progressão contínua e estável, sempre a subir para níveis
cada vez mais altos de adoração.
Escolha cuidadosamente os tons dos cânticos para serem
cantados pela congregação e agrupe os cânticos que
compartilham do mesmo tema.
É bom fornecer aos instrumentistas e à pessoa responsável
um retroprojector, caso exista um, com uma lista da ordem
dos cânticos e o tom em que serão cantados. Talvez se possa
fornecer também a música aos instrumentistas, ou mostrar
onde a música está localizada num programa de
computador. Forneça aos instrumentistas os acordes para as
mudanças de tons para que a música possa continuar a fluir
entre os dois cânticos.
Se vai ser usado um novo cântico, prepare o retroprojector e
a transparência para ser usado.
Salmos 33:3 Cantai-lhe um cântico novo; tocai bem e com júbilo.
A pessoa responsável pelo retroprojector deve ter as
transparências preparadas e na ordem em que irão ser
usadas.
Os cânticos muitas vezes fluirão de uns para outros sem
qualquer interrupção para poderem ser consistentes e
deixarem o Espírito fluir.
Preparação Espiritual
Um bom líder nunca vem para uma reunião “frio”. A
preparação requer bastante tempo a orar, louvar e a adorar,
para discernir o tema do Espírito para a reunião antes dela
começar. Assim conseguirá começar desde o primeiro
cântico em direcção ao “alvo”. Cada minuto da reunião em
que o líder está à procura do fluir do Espírito Santo é tempo
retirado ao verdadeiro louvor e adoração a Deus.
Preparação Física
Vista-se apropriadamente para a ocasião. Não permita que a
sua aparência distraia a atenção dos que estão a adorar.
Higiene pessoal, limpeza e asseio é importante para os que
representam Deus diante do povo.
Génesis 41:14 Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair
apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, e
apresentou-se a Faraó.
Liderando o Grupo de Adoração,
Vocalistas, Instrumentistas
Escolha cada membro do grupo de adoração com muita
oração. Mantenha a disciplina espiritual com amor, mas com
firmeza, lide com qualquer pecado ou assuntos de aspecto
moral que surjam.
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Demonstre um nível de liderança espiritual bastante
elevado, encorajando e desenvolvendo as capacidades de
cada um. Estabeleça padrões altos de excelência e mostre
apreço a cada pessoa pela sua parte. Requeira fidelidade,
dedicação e um espírito de unidade.
O grupo de adoração devem orar juntos antes da reunião
começar.
INSTRUÇÕES PRÁTICAS
Glorificar a Deus
Não chame a atenção sobre si próprio. Os crentes estão ali
para verem Jesus e para O adorarem e ao Pai.
Mateus 17:8 Erguendo eles os olhos, a ninguém viram senão
unicamente a Jesus.
Ser Sensível
É importante que o líder seja sensível a tudo o que está a
acontecer durante a reunião.
´ A Deus e à direcção do Espírito Santo.
´ Aos co-líderes da reunião de adoração.
´ Aos instrumentistas.
´ À sabedoria e liderança dos anciãos
´ A toda a congregação.
Estar Confiante
Seja confiante quanto à sua chamada e à sua capacidade. Em
humildade, dando a Deus toda a glória, compreenda que se
Deus o ungiu para liderar a adoração nas reuniões, Ele lhe
dará a capacidade para fazê-lo com excelência.
Filipenses 4:13 Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Guiar o Povo a Entrar
O povo deve ser guiado da posição onde estão para a
presença de Deus. Não podemos guiá-los da posição onde
estamos, mas com habilidade devemos guiá-los todos a
entrar, como um só corpo, da posição onde estão, até serem
corporativamente um no Espírito.
Procure estabelecer contacto imediato com a congregação,
estabeleça a confiança do povo na sua liderança e depois
conduza-o rapidamente para o louvor.
Existem certos cânticos e técnicas espirituais que servirão
para aglutinar o povo como um só corpo para entrarem
através das “portas” com acção de graças e na antecipação
de experimentar a Presença de Deus. O líder de adoração
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deve desenvolver esta capacidade através da unção de Deus
como parte das suas capacidades que Deus lhe confere.
E Se Eles Não Entram
Discirna com rapidez se o povo como um todo não está a
“entrar” e a mover-se como um corpo para a Presença do
Senhor. Se não, peça a Deus para lhe dar da Sua sabedoria
para vencer os obstáculos e ser capaz de movê-lo
rapidamente.
Exorte-os, usando de cuidado para não lhes trazer
condenação, para se moverem em direcção à Presença de
Deus. Ensine-os a entrar com amor. Amarre todos os
espíritos impeditivos que possam estar a tentar parar o fluir
do Espírito. Se necessário avance para outro cântico.
Os Que Não
Temos de tomar consciência de que existem várias razões
para que alguns não se estejam envolvendo com os outros
em louvor e adoração. Alguns são descrentes e outros
crentes que vivem em rebelião ou desobediência a Deus.
Outros ainda poderão estar em condenação do inimigo ou
carregando fardos de preocupações muito pesados. Outros
podem ainda não saber como fazê-lo.
Como líder de louvor você não deve distrair-se com aqueles
que não se envolvem. Quão glorioso é quando todo o povo
tem um só sentimento e entra unido na presença de Deus.
No entanto, temos de ignorar por vezes aqueles que não se
envolvem em louvor e adoração e manter a nossa completa
atenção no corpo de crentes envolvidos. Por vezes estes
indivíduos devem ser submetidos mais tarde a um ensino
privado, à exortação até alcançarem um nível maior de
participação.
Mantenha os Olhos Abertos
Quando você fecha os olhos, você está a fechar-se às
pessoas que está liderando em adoração. O líder deve estar
atento àquilo que se está passando a nível espiritual
enquanto decorre a reunião.
O líder não deve estar “perdido no espírito” a ponto de
perder o contacto com o povo que está liderando, o tempo
de estar “perdido” no espírito para o líder é somente no seu
próprio tempo de adoração ou quando outra pessoa está
liderando.
Liderar e encorajar as pessoas fazendo contacto visual com
eles é importante. Parte do dom da liderança no louvor é o
de entrar em verdadeira adoração enquanto observa
simultaneamente a congregação.
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Não Pregue
Durante o louvor e adoração não é o tempo de parar para
“pregar”. Pequenas exortações são úteis por vezes para
trazer as pessoas a níveis mais altos de louvor. Não quebre o
fluir da reunião nem desperdice tempo precioso falando de
coisas que não contribuem directamente para o mover do
Espírito Santo em louvor e adoração.
Lidando Com Erros
Lembre-se de que somos todos “aprendizes” e cometer erros
faz parte do processo de aprendizagem, não se coloque
sobre condenação seja honesto com o povo. Se em algum
momento se perdeu de Deus prossiga na direcção que Deus
está apontando.
Por vezes depois da reunião passe algum tempo só falando
com o Senhor acerca da mesma. Diga-lhe onde você sente
que falhou. Peça directrizes de forma a ser mais habilidoso
em lidar com a mesma situação se ela surgir novamente.
Acima de tudo deixe que Ele lhe fale e encoraje acerca das
coisas que fez acertadamente. Deixe que Ele o instrua
amorosamente no mover do Espírito. Receba a Sua
instrução rejeitando, todavia, qualquer condenação do
inimigo.
Romanos 8:1 Portanto, agora nenhuma condenação há para os que
estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo
o Espírito.
Se precisar busque e peça conselho ao seu pastor ou a outros
membros do ministério.
O TEMPO DE LOUVOR
Exortando o Povo
É bom exortar o povo a cantar para o Senhor. Eles não
devem cantar por costume ou por lazer. Devem cantar
louvores ao Senhor e entrar completamente na sua presença
em verdadeira adoração.
Começando Com Acções de Graça
Antes de pudermos realmente adorar Deus, devemos entrar
primeiramente no lugar de adoração
Salmo 100:4 Entrai pelas portas dele com acções de graças, e em seus
átrios com louvor; rendei-lhe graças, e louvai o seu nome.
Envolvidos em Louvor
Muito do tempo usado no louvor e adoração é passado nos
átrios do Senhor. É aí que devemos libertar as nossas
expressões vocais e corporais de verdadeira adoração a Deus
pelas suas maravilhosas bênçãos.
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Fluindo em Adoração
Seja sensível ao Espírito Santo e ao seu “tempo certo” e
comece a conduzir o povo à verdadeira, profunda e íntima
adoração a Deus pelo que Ele é.
Segue a Unção
Seja solícito em deixar de lado os seus planos mesmo que
tenha gasto muito tempo a prepará-los. Pode ter de “saltar”
alguns cânticos e manter-se a cantar outros por muito tempo
Quando uma forte unção do Espírito Santo começa a descer
não se apresse a passar para o próximo cântico. Mantenha-se
nesse à medida que vai sentindo a unção crescer de
intensidade.
Continue repetindo esse cântico até que o Espírito Santo
complete o trabalho que está fazendo, trazendo a
congregação a um nível mais alto de adoração ou ajudandoa a entrar na Sua Presença em adoração.
Dons Vocais
Encoraje o fluir espontâneo no operar dos dons vocais do
Espírito Santo entre a congregação. Muitas vezes uma pausa
no momento certo proporcionará tempo a Deus para falar ao
Seu povo através do dom de línguas e de interpretação de
línguas ou através de profecia.
I-Coríntios 12:7-10 A manifestação do Espírito é dada a cada um para
o que for útil. A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria; a
outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência; a outro, pelo mesmo
Espírito, fé, a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar; a outro, a
operação de milagres; a outro, profecia, a outro, discernimento de
espíritos; a outro, variedades de línguas, e a outro, interpretação de
línguas.
Alguém pode ter uma palavra de exortação, uma escritura
ou um cântico espiritual.
Salmos 40:3 Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao
nosso Deus. Muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor.
O líder de louvor deve manter autoridade espiritual durante
a reunião em todo o tempo. Em congregações grandes pode
ser desejável que uma pessoa ou duas levantem as suas
mãos ou que se dirijam a um dos diáconos para lhes
reconhecerem autoridade antes de dar uma palavra.
A mensagem pode ter de ser dada usando o microfone de
modo a ser perceptível em toda a congregação.
Para Edificação
Todas as coisas devem ser feitas para edificação de todos.
Toda a manifestação da palavra das Escrituras é legítima e
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própria, mas tudo o que é feito deve ser para edificação de
todos aqueles que se reúnem para louvá-Lo.
I-Coríntios 14:26 Que diremos, pois, irmãos? Quando vos reunis, cada
um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem
interpretação. Faça-se tudo para edificação.
Evite Confusão
Deus não é o autor da confusão.
I-Coríntios 14:33a Pois Deus não é Deus de confusão, senão de paz.
Se a reunião começa a entrar em confusão, assuma o
comando e leve-a de volta para fora da confusão. Se
necessário, faça uma pausa e explique com cuidado e calma
o que está a acontecer, clarificando assim a situação. Use
esse tempo para ensinar e corrigir a forma de nos movermos
no Espírito.
Evite Intrusões e
Polémicas
Se houver uma intrusão naquilo que o fluir do Espírito está a
fazer no momento, o líder deve ter suficiente maturidade
para discernir e lidar com a situação sem no entanto quebrar
esse fluir.
Ore e desenvolva o dom espiritual de “discernir entre dois
espíritos”. Aprenda também a ser sensível ao tempo de
Deus. A intrusão pode ser uma expressão maravilhosa dum
dom vocal do Espírito Santo ou um cântico espiritual que
está a ser dado no momento perfeito de Deus.
O líder de louvor deve ter fé, ousadia, graça e tacto para com
capacidade, gentileza e amor liderar a reunião de volta ao
centro da unção do Espírito Santo.
Unidade de Espírito
Um líder de louvor e adoração capaz estabelecerá a unidade
entre si e a congregação, entre os indivíduos entre a
congregação, e entre todo o corpo e o Espírito Santo.
Enquanto esta unidade de espírito se torna cada vez mais
forte, a verdadeira adoração começará a fluir numa
dimensão cada vez maior em direcção a Deus.
O Horário
O líder de louvor deve estar alerta para se manter dentro do
horário estabelecido pelo pastor ou pelos anciãos. Se o
movimento do Espírito estiver a guiar para um tempo mais
prolongado de louvor e adoração, receba cuidadosamente a
confirmação no seu espírito e a autoridade por um sinal do
seu pastor ou ancião que tenha a liderança espiritual da
reunião antes de continuar.
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A Conclusão
Seja sensível ao Espírito Santo na conclusão do tempo de
louvor e adoração guiando gentilmente cada pessoa que está
a adorar na Presença de Deus. Tendo liderado com tacto a
congregação através das portas com acção de graças e para
dentro dum grande átrio de experiência de louvor, e depois
guiá-la à esmagadora e íntima Presença de Deus em
verdadeira e sentida adoração, você levou-os aos Seus
braços.
Sendo cuidadoso para não interromper o que está a
acontecer nas vidas e espíritos de cada crente durante esse
momento especial, deixe que cada pessoa, à medida que o
tempo de adoração termina, se demore em silêncio na glória
da Sua Presença.
Ao se retirar, saberá que vidas foram transformadas nessa
reunião; que guiou com sucesso outros a experimentarem o
gozo imenso do louvor e adoração real que trouxe enorme
prazer ao Próprio Deus.
QUESTIONÁRIO PARA REVISÃO
1. Mencione algumas preparações que o líder de adoração capaz deve priorizatizar para iniciar o
tempo de louvor e adoração.
2. Dê um exemplo de como o líder de louvor pode mais efectivamente liderar o povo a maiores
dimensões de louvor e adoração.
3. Explique o que se quer dizer por “seguir a unção” durante o louvor e adoração.
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