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O Louvor que Agrada a Deus
Salmos 100.1-5

ESTUDO
A nossa adoração nos leva a vislumbrar e contemplar o próprio Deus. Agradecemos

a Deus por suas obras, por seus feitos, por sua criação. (Pergunta 1).

Efésios 1.12, fomos criados para o louvor da sua glória. Toda nossa atividade visa a

glória do Senhor. Romanos 6.22. Não podemos esquecer daquilo que Deus fez por nós

para não virarmos murmuradores. (Pergunta 2).

(Pergunta 3). Louvor é homenagem, é elogio, gratidão. Quando eu agradeço, eu

santifico. Quando eu santifico, eu multiplico. Salmos 103.7. Louvor é quando

buscamos mais os caminhos do que os feitos do Senhor. (Pergunta 4).

No louvor você olha para trás e se lembra de quem você era, o seu encontro com o

perdão de Deus e a graça que mudou a sua história. (Pergunta 5).

Zacarias 2.5, Isaías 60.18b. Muros, salvação. Portas, louvor. Quando louvamos,

abrimos as portas para que o rei da glória entre. O louvor chama Jesus para perto e

manda o inimigo para longe.

O tempo da irritação. Apocalipse 21.21. A irritação dentro de uma ostra é o que forma

uma pérola. Não vamos louvar somente no tempo das coisas boas. Deus nos prova

para saber se no tempo da irritação sairá louvor dos nossos lábios. Tiago 1.2, Salmos

24.7-8. (Pergunta 6).

A murmuração é o cântico gerado nas trevas que atrai o inimigo. A gratidão é o

cântico gerado na luz que atrai a presença de Deus. Saiba escolher suas palavras!

(Pergunta 7).

PERGUNTAS
1. Por que louvar a Deus?

2. Qual é a relação entre murmuração e ingratidão?
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3. O que é louvor?

4. O que você mais deseja de Deus?

5. Por que você louva a Deus?

6. Como louvar a Deus no tempo da irritação?

7. Como escolher as nossas palavras?

BETHEL NEWS
Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19h e 30m.
Células - Quarta, Quinta e Sábado.
Culto de Celebração e Online - Domingo às 18h.
Oração da Madrugada - Terça à Sexta 5h30-7h30.
Oração aos Sábados - 9h às 11h.


