IDE
“Integração, Discipulado e Evangelismo”
Goiânia, 7 de novembro de 2018
“O que é Louvor e Adoração?”
SÉRIE: LOUVOR E ADORAÇÃO

Salmo 22:3 - “Contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel.”
INTRODUÇÃO
Iniciaremos uma reflexão sobre louvor e adoração, destacando aspectos indispensáveis à nossa
compreensão do significado de louvarmos e adorarmos ao Senhor com toda a nossa alma e com todo o
nosso entendimento (Sl 103.2). O Cristianismo é uma comunidade de louvor - expressa, através da
arte musical, o que DEUS operou em nossa vida. No texto desta semana, faremos uma descrição do
que significa biblicamente louvar e adorar, de acordo com a Palavra de Deus.
1. O que é louvor?
Encontramos a palavra louvor em toda a Bíblia. Louvar é reconhecer as obras, feitos e promessas de
Deus. De acordo com o Salmo 22.3. Deus habita no meio do louvor. A palavra louvor é usada
comumente das seguintes formas: PARA DAR LOUVOR -Sl 9.1 - “Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu
coração; contarei todas as tuas maravilhas.” PARA EXPRESSAR JULGAMENTO FAVORÁVEL- Sl 8.1
- “Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome; pois expuseste nos céus a
tua majestade.” PARA DECLARAR GLÓRIA – Gn 29.34-35 - “De novo concebeu, e deu à luz um
filho; então disse: “Esta vez louvarei o SENHOR”. E por isso lhe chamou Judá; e cessou de dar à luz”,
Louvar ao Senhor não é apenas a emissão de sons, mas a entrega incondicional de tudo aquilo que
somos em tributo ao seu nome. É uma experiência individual, pessoal, cada um tem a sua definição,
sua forma de louvar. É o culto da alma, expressão íntima.
2. O que é adoração?
Adorar é pagar tributo a Deus. A adoração começa quando estabelecemos Deus como o mais alto e o
mais importante Ser na nossa vida presente e futura. É um ato da vontade e do coração, que se
manifesta em demonstrações físicas tais como dar, orar, inclinar-se e submeter-se. Adoração é
também uma cerimonia ou ritual que estabelece que a mais alta honra e reverência sejam dadas a
Deus. Sl 95. 6 - “Vinde, adoremos e prostremo-nos; ajoelhemo-nos diante do SENHOR que nos
criou.” A verdadeira adoração expressa uma verdade reflexiva que começa com Deus buscando o
homem desde a sua criação e retorna com uma busca do homem ao Deus Criador. Tudo isso é fruto de
uma semente que Deus plantou no coração de cada pessoa, como está explícito em Gn 1.26,27.
Salomão também confirma isso em Ec 3.11: “Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também
pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o
princípio até ao fim”.
COMPARTILHAMENTO
Quem pode louvar e adorar a Deus? Todas as pessoas podem louvar a Deus. Sl 150.6 - “Todo ser que
respira louve ao SENHOR. Aleluia!”. Adoração é algo que Deus requer de todo o seu povo Mt 22.37 “Respondeu-lhe Jesus; ‘Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de
todo o teu entendimento’”. Somente os que realmente nasceram de novo, O amam e O servem podem
adorá-LO do modo que Ele deseja.
CONCLUSÃO
Todos podem adorá-LO. Mas somente aqueles que verdadeiramente LHE pertencem e têm propósitos
puros podem adorá-LO da maneira que Ele requer
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