
 

 

 

Já entendemos que a adoração a Deus 

não é somente na escala da voz, mais envolve 

a honra e o servir ao Senhor. Hoje vamos falar 

sobre a adoração através do Louvor. A 

definição de louvor é o ato de enaltecer e 

glorificar algo ou alguma coisa; exaltar a ação 

de Deus. Com isso entendemos que a nossa 

função primaria como servos de Deus é adorar 

a Deus através do louvor (Salmos 150: 1 a 6). 

Para isso, podemos louvar ao Senhor através 

de três formas: 

 

1) OFERTANDO 
Uma das formas que louvamos ao 

Senhor é através das ofertas. Ai pensamos, se 

Deus é dono de todas as coisas, do ouro e da 

prata (Ageu 2:8) por que ele quer levamos 

oferta a sua casa? Primeiro para que haja 

mantimento e providencia em sua casa. 

Segundo, Deus não quer tirar o dinheiro dos 

nossos bolsos, mais se do nosso coração. 

Quando nos dispomos a adorar a Deus através 

das ofertas estamos dizendo a Ele, que não 

somos amantes do dinheiro, e que nossa maior 

preocupação é adora-lo em sua totalidade. 

O louvor através da oferta não é 

padronizado, o apostolo Paulo escreve “Cada 

um contribua segundo propôs no seu coração; 

não com tristeza, ou por necessidade; porque 

Deus ama ao que dá com alegria” (2 Co 9:7). 

Em outras palavras, nossa oferta deve ser dada 

por amor, e nunca contrariado ou para mostrar 

que tem mais posses, pois seria exibicionismo 

e não louvor. 

 

2) TESTEMUNHO 
Está é uma das principais formas de 

louvar a Deus e um dos que mais Ele agrada. 

Que é através da nossa vida, isto é do nosso 

testemunho. As pessoas chegam a Cristo não 

em se pela palavra, mais os frutos que está 

palavra produz. Estes frutos evidenciamos em 

nossa vida gera testemunho, e é através deste 

que a palavra do Senhor é pregada mesmo sem 

o uso das palavras.  Paulo  

 

afirma “Porque não me envergonho do 

evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus 

para salvação de todo aquele que crê” 

(Romanos 1:16a). Em outro texto Paulo 

chama para si a responsabilidade do louvor 

através do testemunho dizendo “Sede meus 

imitadores, como também eu de Cristo” (1 

Coríntios 11:1).  

 

3) COM A BOCA 

Essa é a forma que as pessoas mais 

consideram e dedicam em adorar ao Senhor. 

Pois para nós é a forma de expressarmos ao 

Deus a nossa adoração. A palavra diz que 

Abraão foi fortificando na fé adorando a Deus 

com sua voz: “E não duvidou da promessa de 

Deus por incredulidade, mas foi fortificado na 

fé, dando glória a Deus” (Romanos 4:20). 

As vezes vamos a casa do Senhor prestar 

culto, e sequer elevamos uma palavra de 

louvor ao Senhor. É bem verdade que 

devamos adorar a Deus servindo, horando, 

louvando (ofertando e testemunhando), mais 

não podemos esquecer que o fato de estarmos 

vivos é motivo mais que suficiente para 

sermos adoradores autênticos e o  louvando 

(Salmos 150:6). 
Um louvor para ser autêntico não precisa 

ter todo um glamour, basta que seja 

verdadeiro. A prostituta que adentrou a casa 

do fariseu Simão para adorar, não se 

preocupou com as pessoas ou com a forma 

(Lucas 7: 36-50). Apenas adorou e Jesus 

agradou, pois foi de maneira verdadeira. Por 

isso, Jesus afirma “Mas a hora vem, e agora é, 

em que os verdadeiros adoradores adorarão o 

Pai em espírito e em verdade; porque o Pai 

procura a tais que assim o adorem” (João 

4:23). 

Com isso, devamos adorar a Deus com o 

louvor, de maneira completa. Com nossa 

oferta, com nossa vida (testemunho) e através 

da nossa voz. 

              
           
 

   Semana de 29 de Outubro 

à 04 de Novembro  

de 2018. 
                  

 

LOUVANDO AO SENHOR! 

 

Versículo da semana: 
“Louvai ao SENHOR. Louvai a Deus no seu 

santuário; louvai-o no firmamento do seu 

poder”. Salmos 150:1. 


