IDE
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 5 de dezembro de 2018
“Louvor e adoração nos momentos de provação”
SÉRIE: LOUVOR E ADORAÇÃO
At 16.25-26
INTRODUÇÃO
Nesta série de louvor e adoração, temos aprendido sobre a essência da adoração a Deus e como
adorá-lo. Hoje, veremos sobre as armas poderosas que temos quando adoramos e louvamos ao Rei
dos reis e Senhor dos senhores.
1. Como vencer o inimigo?
Jesus já venceu nosso inimigo na cruz do calvário e, por isso, o que temos a fazer é resistir ao diabo
para que ele fuja de nós. Dessa forma, para nos conceber a vitória, Deus orienta seu povo a,
apenas, louvar o nome Dele e, por isso, entendemos a importância do louvor nos momentos de
dificuldades, nos momentos em que percebemos que o inimigo se levanta contra nós. Exemplo
disso é a história do rei Josafá. Foi dito a ele que os moabitas e os amonitas estavam vindo contra
Judá para guerrear. Naturalmente, Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor com humildade.
Ele recebeu, da parte de Deus, estratégia certa para ser vencedor nessa batalha. 2Cr 20:17-19.
Desde que saiu do Egito, Israel teve que enfrentar muitas guerras. Josafá, diante de todo povo,
declarou a Soberania de Deus, reconheceu a fraqueza do seu povo, se humilhou e convocou todo
Judá para jejuar e clamar ao Senhor. Josafá, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, decidiu que, à
frente do exército, deveria colocar cantores que louvassem ao Senhor. O Senhor é santo e habita
entre os louvores, Sl 22.3, por isso, o louvor liberta o oprimido e o cativo de espírito. I Sm 16:23.
Eis um exemplo de um louvor poderoso, o Espírito Santo operava em Davi.
2. Qual arma usar?
Quando chegamos à presença de Deus com louvor e ação de graças, Deus nos fortalece e, por isso,
conseguimos resistir nosso inimigo. Diante do desafio e da perseguição, ao invés de murmurar,
“Louvamos”. O inimigo não tem oportunidade no meio de um povo santo, consumido pelo louvor a
Deus. O louvor genuíno ao Senhor o afugenta. Aleluia! Quando o Senhor se levanta como general
de guerra, a vitória é certa! Cumpre-se a palavra: Mil cairão ao teu lado... ( Sl 91:7-8). O louvor é
uma explosão de fé que nos permite correr direto para os braços de Jesus. O que nos capacita a
vencer é o fortalecimento na força do poder de Deus e o revestimento com a armadura de Deus,
Ef 6.10-16. Fortaleça, revista-se com a armadura de Deus e louve-O quando estiver enfrentando a
provação. Em Josué 1:2-3, vemos o Senhor falando com ele. Quando Josué começou a se preparar,
se armou, e começou avançar para derrubar a muralha de Jericó, o acampamento do inimigo ficou
nervoso, porque tinha ouvido falar do poder de Deus. No capítulo 6:20 completa: “Quando
soaram as trombetas o povo gritou...” Às vezes é preciso apegar-se a Deus e deixar sair o grito. É
um grito de vitória, uma declaração de louvor e ação de graças a nosso glorioso Deus. Entretanto,
esse grito é precedido por uma vida de obediência aos estatutos de Deus, pois, logo após a vitória
de Jericó, o povo de Deus perdeu a batalha de Ai, por conta do pecado de Acã, Js 7.
COMPARTILHAMENTO
Você tem louvado e adorado a Deus nos momentos de dificuldades?
CONCLUSÃO
Tome a decisão de ser alguém como o profeta Habacuque, mesmo que tudo esteja ruim e difícil,
“todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação”, Hc 3.18.
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