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Lição 2

Entrem em seus Átrios com Hinos de Louvor

Momento da visão celular: Dê boas vindas a todos. Explique como funciona a estrutura celular na Central, 
dando ênfase ao líder acima de você (supervisor) e como são os seus encontros de discipulado e supervisão.

Estamos na série “Os Passos da Adoração” e, na semana passada, aprendemos o primeiro passo: as ações de 
graças. 

Pergunte ao grupo:
Quais são, neste momento, os motivos de gratidão a Deus que você tem? Vamos praticar um pouco de ações de 
graças antes de prosseguirmos?

Ministração:
Tenha com o grupo um momento de ações de graças públicas, através de oração e/ou música.
Na célula de hoje, veremos o segundo passo da adoração a Deus: o louvor. Que o Espírito Santo nos conduza!

Releia o texto do Salmo 100:4-5. Relembre a planta do templo de Salomão e como era o acesso ao seu interior. 
Após passar por uma das portas do Templo, o sacerdote encontrava-se em um dos átrios. De acordo com a 
metáfora do salmista, o entrar pelas portas deve ser com ações de graças e o passar pelos átrios com hinos 
de louvor. O primeiro ato leva ao segundo. Após encher o seu coração e a sua boca com gratidão a Deus, será 
inevitável começar a louvá-lo. Vamos, então, entender um pouco mais sobre isso:

Pergunte ao grupo:
1. O que é louvar a Deus? Quais seriam as diferenças entre o louvor e as ações de graças?
2. Como podemos louvar a Deus?
3. Por que devemos louvar a Deus?

Assim como no caso das ações de graças, há muitos textos bíblicos que tratam sobre o louvor. Vamos a alguns 
deles, de modo a compreendermos bem o ato de louvar a Deus.

Leitura Bíblica, Exposição e Discussão:

O que é louvar?
• Louvar é elogiar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz (Salmo 150.2);
Quando louvar?
• “Bendirei o Senhor o tempo todo! Os meus lábios sempre o louvarão” (Salmo 34.1);
• “Minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro” (Salmo 35.28);
• “Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus; os outros presos os 
ouviam” (Atos 16.25);
• “Ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor” (Hebreus 13.15).

Onde louvar?
• “Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações; cantarei teus louvores entre os povos” (Salmo 57.9);
• “Diante dos deuses cantarei louvores a ti” (Salmo 138.1);
• “Louvem-no na assembleia dos fiéis” (Salmo 149.1);
• “Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus; os outros presos os 
ouviam” (Atos 16.25).
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Como louvar?
• Com os lábios (Hebreus 13.15; Salmo 63.5);
• Com instrumentos musicais (Salmo 150.3-5);
• Com cânticos (Salmo 149.3);
• Com danças (Salmo 149.3);
• Com as mãos erguidas (Salmo 63.4);
• Com palmas (Salmo 47.1);
• Com gritos de júbilo (Salmo 47.5);
• De coração (Salmo 138.1).

Por que louvar?
• Deus é digno de louvor (Salmo 48.1; 96.4; 145.3);
• Louvor é um mandamento (Salmo 150.6).

Pergunte ao grupo:
1. Somos pessoas que, geralmente, não elogiam as qualidades e realizações dos outros. Percebemos bem os defeitos 
e fracassos. Você tem louvado a Deus por seu caráter e pelos feitos dele em sua vida?
2. O louvor não está preso à música. Você tem limitado o seu louvor a Deus apenas às reuniões e cultos, ou momentos 
em que está ouvindo um CD? 
Muitos de nós limitam o louvor à música. Contudo, na lição de hoje, vimos que não é bem assim. Sem sombra 
de dúvidas, a música é um meio maravilhoso de louvor a Deus. Contudo, não é o único. E pode ser vazia, se não 
houver o coração. 

Ministração:
Vamos praticar agora o que aprendemos hoje sobre o louvor a Deus? Que tal experimentarmos um pouco de 
cada uma das formas de louvor? Eis as possibilidades: lábios, instrumentos musicais, cânticos, danças, mãos 
erguidas, palmas, gritos de júbilo (cuidado com os vizinhos!), etc. Contudo, seja qual for a maneira, lembre-se 
de sempre fazer de todo o coração!
Que tal incorporar a prática do louvor à sua vida? Separe momentos do seu dia para louvar a Deus pelo 
que Ele é e pelo que tem feito em sua vida. Para facilitar isso, lembre-se de começar pelas ações de graças.  

1. Circuito 4x4 de Leitura Bíblica: Separe um tempo para compartilhar sobre a experiência da leitura 
na primeira etapa. Distribua o material da segunda etapa da campanha para quem ainda não recebeu e 
desafie todos a participarem. 

2. Matrículas abertas no CCM: Motive toda a sua célula a se matricular nos cursos do Lidere de Maio/
Junho. As aulas começam no dia 1 de maio.

3. O Dia do Amigo acontecerá em duas semanas. Distribua as tarefas da organização e envolvar todos da 
Célula para orar, convidar e participar. (Semana de 2 a 7 de maio) 

4. Celula.in:  Já atualizou suas informações no sistema Celula.in? Não se esqueça de lançar as presenças e 
de completar os dados sobre a faixa etária da Célula, anfitrião e sobre o líder em treinamento. 
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