
         ASSUNTO DA SEMANA: 

O tangedor – como o louvor nos ajuda a lidar com o problema do amanhã 

Curitiba, 26 de maio de 2019 

 

Objetivo do encontro: refletir sobre o poder do louvor na vida do cristão, enquanto arma de guerra, 

que pode aquietar a alma e trazer alívio em tempos de dificuldade. 

Para o líder: Louve ao Senhor em todo o tempo, porque o Senhor é bom!  

10 MINUTOS - QUEBRA GELO –  Entoando louvores 

Material: papéis com partes de letras de louvores e um pote. 

Como fazer:  escreva em pedaços de papéis partes de letras de louvores. Coloque-os  dentro de um 

pote e peça para alguns dos participantes da célula sortearem, cada um, um pedaço de papel. 

Oriente-os a completar a letra, cantando o trecho seguinte da música sorteada. Músicas sugeridas: 

“Segura na mão de Deus”; “Eterno Amor”; “Não posso me calar”; “Sonda-me, usa-me”. 

Objetivo e aplicação: trazer a memória e entoar louvores ao Senhor. 

 

 
 

20 MINUTOS 

1. Leia: Salmo 120 ao 134. 
2. Tens feito a mim feliz. 
3. Qual versículo chamou mais a sua atenção? Por que? 
4. Orações de agradecimento ao Deus que alivia a alma por meio dos louvores. 

 

 



RESUMO DA MENSAGEM: O tangedor: como o louvor nos ajuda a lidar com o problema do amanhã 

Pr. Michel Piragine 

Texto: 2 Reis 3.15-18 

 

INTRODUÇÃO  

As preocupações com os problemas do amanhã afetam a todos nós. Uma das ferramentas 
espirituais que nos ajuda a lidar com essas inquietações é o louvor! O louvor é uma arma de guerra 
espiritual poderosa que pode acalmar nosso coração e trazer alívio em tempos de dificuldade. O 
louvor: 

I – Abre a porta para revelação de Deus 
O profeta chamou o tangedor, porque ele sabia que o louvor abriria a porta para revelação de Deus. 

Enquanto eles louvavam, o poder de Deus veio sobre Eliseu, por isso ele disse: “Assim diz o Senhor”! 

A bíblia nos mostra em outros textos que o louvor abre portas para a revelação de Deus, como nos 

trechos em que Salomão dedica o Templo ao Senhor  (2 Crônicas 5:12-14) e quando Paulo e Silas 

começam a cantar na prisão (Atos 16:22-26). 

II – Gera um ambiente de fé  
Enquanto eles adoravam Deus trouxe uma revelação, por mais que ela fosse um pouco estranha. 
Deus havia mandado eles cavarem cisternas no meio do deserto e o Senhor iria fazer água brotar de 
forma miraculosa. O louvor gera um ambiente de fé, capaz de levar pessoas a cavarem cisterna no 
meio do deserto! 
 
III – Alivia a alma inquieta e pertubada 
O coração do rei estava inquieto e perturbado, mas quando o tangedor chega e a palavra de Deus é 
revelada, eles acreditam! Cavam cisternas no vale, e como o Senhor tinha dito, o vale fica cheio de 
água. No dia seguinte o Sol resplandece sobre as águas, e os inimigos acham que é sangue. Deus os 
entrega em suas mãos! A bíblia apresenta exemplos de como o louvor alivia a alma inquieta e 
perturbada como quando Saul ficava perturbado por espíritos malignos e Davi era chamado para 
tocar a sua harpa (I Samuel 16.22-23) e quando Davi havia pecado com Betseba (Salmo 51).  
 
IV - Cria em nós um coração agradecido 
A bíblia não diz o que aconteceu depois, mas era muito comum no final das batalhas, o povo entoar 
o cântico da vitória, como em Êxodo 15.1-3 onde Moisés e os israelitas entoaram um cântico ao 
Senhor. O cântico da vitória é a expressão de um coração agradecido. O louvor é uma arma de 
guerra espiritual que nos ensina a manter o coração grato a Deus. 
 
CONCLUSÃO 
Quando entoamos louvores a Deus, Ele se revela a nós, aumenta a nossa fé, alivia a nossa alma e 
torna o nosso coração agradecido! Então, que possamos louvá-lo todos os dias, exaltando com 
alegria o nome do Senhor! 

 
35 MINUTOS  

1– Pergunta de descoberta (caráter geral)   



a) O Senhor afirmou por meio de Eliseu que eles não veriam vento nem chuva, contudo disse que o 

vale ficaria cheio de água. Muitas vezes, Deus age na vida de seus servos de uma forma que desafia a 

lógica humana. Você já vivenciou algo semelhante em sua vida? 

b) Qual foi a ordem do Senhor para aquele povo? 

 

2– Entendimentos (pontos da mensagem)   

a) o louvor alguma vez abriu portas para a revelação de Deus na sua vida?  

b) você tem enchido a sua casa, seu ambiente de trabalho e seu carro com louvores?  

c) você tem cavado cisternas em obediência a Deus? 

3– Checagem  

As inquietações pelo dia de amanhã estão afetando a sua vida? Você está passando por uma fase 

difícil? Perdeu o emprego, a saúde, um relacionamento e está com muitos questionamentos, 

tentando entender os “por quês”, sem encontrar a resposta? Desafio você a parar de tentar 

entender os motivos e inserir em sua rotina diária, a presença de louvores a Deus. Utilize esta arma 

de guerra espiritual poderosa e Deus trabalhará em teu favor. Ele  aquietará o seu coração e trará 

alívio para a sua alma! 

 

 

 

15 MINUTOS  

De 22 a 27 de julho acontecerá a “Semana do Avivamento” em Curitiba. Que o Senhor abençoe as 

igrejas que estão participando deste evento, que muitos sejam avivados e que corações sejam 

transformados pela presença de Jesus!  

10 MINUTOS 

Orem pela Semana do Avivamento. 

Orem pelo culto na Arena. 

 



 


