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ESTUDO - 1

MOMENTO DA VISÃO
Estamos na série de estudos sobre: ORAÇÃO. Neste estudo estaremos dando continuidade ao tema da Oração
de Louvor.
QUEBRA-GELO
Para introduzir este estudo, faça as seguintes perguntas aos presentes:
1. Mudou algo em sua vida de oração após estudar este tema semana passada?
2. Durante esta semana você tentou louvar ao Senhor em suas orações?
TEXTO: “Direis naquele dia: Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre
os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas; saibase isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti”
(Isa. 12:4-6).
INTRODUÇÃO: A oração de louvor é uma das orações mais poderosas da terra é muito pouco praticada com
entendimento.
1. DEUS LUTA POR NÓS
• “Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que, vestidos de ornamentos sagrados e
marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua
misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas
contra os filhos de Amom e de Moabe e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados”
(2 Crô. 20:21-22).
• Muitas pessoas querem repreender demônios em todo lugar e preferem ficar olhando para os demônios e
os amarrando.
• Lembre-se que em certos momentos da sua guerra pessoal, você deve tirar os olhos do inimigo e apenas
louvar o Senhor e Ele se levantará para lutar por você.
2. O LOUVOR LEVANTA O ESPÍRITO ABATIDO
• “E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto,
veste de louvor, em vez de espírito angustiado; a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados
pelo Senhor para a sua glória” (Isa. 61:3).
• O louvor tem poder para levantar o espírito abatido.
• Você está abatido? Então comece a louvar.
• Jesus disse de si mesmo que Deus o enviou para levantar os de coração abatido.
• Quando você louva, você atrai para si essa presença maravilhosa de Jesus, e tudo o que Ele é começa a
se manifestar em sua vida.
3. LOUVOR TRAZ A PRESENÇA DE DEUS
• “E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para
louvarem o Senhor e render-lhe graças; e quando levantaram eles a voz com trombetas, címbalos e outros
instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para
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sempre, então, sucedeu que a casa, a saber, a Casa do Senhor, se encheu de uma nuvem; 14de maneira
que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor
encheu a Casa de Deus” (2 Crô. 5:13-15).
A presença de Deus, às vezes, se manifesta em forma da sua glória.
A glória do Senhor é aquela nuvem de presença, que é tão forte, tão densa, que às vezes nos embriaga.
Mas, quantos de nós ansiamos pela manifestação da presença de Deus?
A maioria dos cristãos hoje busca apenas métodos para obter as bênçãos de Deus.
Os primeiros pentecostais do início do século tinham um lema com eles, toda reunião tinham que tocar em
Deus.
Eles não aceitavam ir a uma reunião e meramente participar de uma palestra, não aceitavam estar em uma
reunião e meramente cantar corinhos, eles queriam tocar em Deus.
Que Deus renove em seu coração a sede pela manifestação da presença dele em sua vida!

4. DEUS FALA CONOSCO QUANDO LOUVAMOS
• “Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua
mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor é quem chamou estes três reis para os entregar
nas mãos de Moabe. 14 Disse Eliseu: Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou,
se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. 15
Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu” (2 Reis
3:13-15).
• O texto fala que Josafá junto com outros reis foram consultar um profeta de Deus chamado Elizeu.
• Ele poderia, como profeta dizer a palavra de Deus para eles, mas não, antes de falar qualquer coisa, ele
mandou chamar o tangedor, que na verdade é o que toca a harpa.
• E quando o tangedor estava tocando e louvando a Deus, o poder de Deus veio sobre Elizeu e a Palavra de
Deus foi liberada.
• Quantos de nós temos desejado buscar orientação através de profetas, de profetisas, queremos encontrar
pessoas que nos digam o que fazer.
• Quantas pessoas vão se aconselhar com os líderes, pastores e querem receber uma resposta pronta sobre
a direção para a vida delas. Mas aqui, a Palavra nos ensina um caminho. Quando você louva, a palavra
vem!
5. O LOUVOR NOS FORTALECE
• “Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: Sim; nunca lestes: Da boca de pequeninos e
crianças de peito tiraste perfeito louvor?” (Mat. 21:16).
• Jesus está aqui citando um versículo do velho testamento. Só que, deliberadamente, ele mudou o texto.
• Ele quis dar interpretação de um texto do Salmo 8.2 “Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste
força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador”.
• Olha que interessante! Na passagem em Mateus, Jesus disse: “da boca de pequeninos e crianças de peito
suscitaste perfeito louvor”, mas o Salmo na verdade não fala louvor. O salmo diz “Da boca de pequeninos
e crianças de peito suscitaste força”. Porque o Senhor trocou força por louvor? O trocadilho é obvio, é que
para o Senhor significa a mesma coisa, onde há louvor há força.
• Força fala do seu tônus vital, força é uma energia de vida. O que você está precisando quando está abatido,
cansado? Você precisa de força, e essa força vem do louvor, e essa força está o tempo todo a sua
disposição.
CONCLUSÃO:
• O louvor não vai acontecer espontaneamente, não vai acontecer automaticamente, você vai ter de cultiválo, você tem de exercitá-lo.
• Mas é fundamental que você entenda que há benefícios nisso, que há resultado nisso.
• Responda ativamente a esse ensino hoje.
• Decida mudar sua vida de louvor a Deus e ele irá encher você da sua força, da sua vida, e vai fortalecê-lo.
DESAFIOS:
1. Continue tentando melhorar e encontrar mais motivos em sua vida para louvar a Deus.
2. Tente esta semana fazer algo diferente em relação ao louvor a Deus e depois comente com sua célula.
AVISOS IMPORTANTES:
• Encontros – Comece já a se mobilizar, para os encontros dos Adolescentes e dos Homens que
acontecerão neste mês.
• Ação Social – Lembre a todos de sua célula para trazerem o quilo e entregarem nos cultos no momento
das ofertas.

ORAÇÂO:
• Ore sempre pelas pessoas da sua célula.
• Ore para que sua célula venha crescer mais e mais até a multiplicação.
• Ore sempre pelas pessoas da sua família.
• Ore por aqueles que tem se afastado da igreja;
• Ore pela fidelidade dos seus discípulos nos dízimos, ofertas e primícias;
• Ore por seus líderes, supervisores, pastores e bispos.

