


De volta às origens 



Ali, na presença do 
SENHOR, o seu Deus, 
vocês e suas famílias 

comerão e se alegrarão 
com tudo o que tiverem 
feito, pois o SENHOR, o 

seu Deus, os terá 
abençoado. 

Dt 12.7 



Depois disso Moisés e 
Arão foram falar com o 

faraó e disseram: “Assim 
diz o SENHOR, o Deus de 
Israel: ‘Deixe o meu povo 
ir para celebrar-me uma 

festa no deserto’”. 

Ex 5.1 



Quando me lembro destas 
coisas choro angustiado. 

Pois eu costumava ir com a 
multidão, conduzindo a 

procissão à casa de Deus, 
com cantos de alegria e de 

ação de graças entre a 
multidão que festejava. 

Sl 42.4 



Uma vez que vocês 
não serviram com 
júbilo e alegria ao 

SENHOR, o seu Deus, 
na época da 

prosperidade,  
Dt 28.47 



então, em meio à fome 
e à sede, em nudez e 

pobreza extrema, 
vocês servirão aos 

inimigos que o 
SENHOR enviará contra 

vocês... Dt 28.48 



Vocábulos 



Aleluia! Cantem ao 
Senhor uma nova 

canção, louvem-no 
na assembléia dos 

fiéis. 
Sl 149.1 



Alegre-se Israel 
no seu Criador, 
exulte o povo 
de Sião no seu 

Rei!   
Sl 149.2 



Louvem eles o seu 
nome com danças; 

ofereçam-lhe 
música com 

tamborim e harpa.   
Sl 149.3 



O Senhor 
agrada-se do seu 
povo; ele coroa 

de vitória os 
oprimidos.   

Sl 149.4 



Regozijem-se os 
seus fiéis nessa 
glória e em seus 

leitos cantem 
alegremente!    

Sl 149.5 



Altos louvores 
estejam em seus 

lábios e uma 
espada de dois 
gumes em suas 

mãos,    
Sl 149.6 



Os filhos de Deus, 
desfrutando de plena 

comunhão com Ele, tem 
motivos para festejar 
alegremente pelo que 

Deus lhe tem 
proporcionado. 

   



A adoração 
autêntica celebra 
festivamente com 

expressões 
concretas.   



I   
Expressão de Realidade Interior 



Tu me farás ver os 
caminhos da vida; na 

tua presença há 
plenitude de alegria, 
na tua destra, delícias 

perpetuamente.  

Sl 16.11 



O SENHOR, teu Deus, está 
no meio de ti, poderoso 

para salvar-te; ele se 
deleitará em ti com 

alegria; renovar-te-á no 
seu amor, regozijar-se-á 

em ti com júbilo.   

Sf 3.17 RA  



Encheste o meu 
coração de alegria, 

alegria maior do que 
a daqueles que têm 
fartura de trigo e de 

vinho.  

Sl 4.7 



Fizeste crescer a nação e 
aumentaste a sua alegria; 
eles se alegram diante de 

ti como os que se 
regozijam na colheita, 
como os que exultam 

quando dividem os bens 
tomados na batalha.   

Is 9.3 



Então irei ao altar de 
Deus, a Deus, a fonte 

da minha plena 
alegria. Com a harpa 
te louvarei, ó Deus, 

meu Deus!  

Sl 43.4 



Alegrem-se, porém, 
os justos! Exultem 
diante de Deus ! 

Regozijem-se com 
grande alegria!   

Sl 68.3 



Regozijo-me em 
seguir os teus 

testemunhos como 
o que se regozija 

com grandes 
riquezas. 

Sl 119.14 



...o povo saiu para comer, 
beber, repartir com os que 
nada tinham preparado e 
para celebrar com grande 

alegria, pois agora 
compreendiam as palavras 
que lhes foram explicadas. 

Ne 8.12 



...me regozijo na 
tua promessa 

como alguém que 
encontra grandes 

despojos.   

Sl 119.162 



Satisfaze-nos pela 
manhã com o teu 
amor leal, e todos 

os nossos dias 
cantaremos felizes. 

Sl 90.14 



Este é o dia em 
que o Senhor 

agiu; alegremo-
nos e exultemos 

neste dia. 
Sl 118.24 



Alegrei-me com 
os que me 
disseram: 

“Vamos à casa 
do Senhor!” 

Sl 122.1 



II  
Expressão Acústica 



1 Os céus declaram a 
glória de Deus; o 

firmamento proclama a 
obra das suas mãos. 
  3 Sem discurso nem 

palavras, não se ouve  a 
sua voz.  

Sl 19 



Lembro-me destas coisas e 
dentro de mim se me 

derrama a alma, de como 
passava eu com a multidão de 

povo e os guiava em 
procissão à Casa de Deus, 
entre gritos de alegria e 

louvor, multidão em festa. 

Sl 42.4 RA 



Batei palmas, 
todos os povos; 
celebrai a Deus 
com vozes de 

júbilo.   
Sl 47.1RA 



Aclamem o 
Senhor todos 
os habitantes 

da terra!   

Sl 100.1 



E naquele dia, contentes 
como estavam, ofereceram 

grandes sacrifícios, pois Deus 
os enchera de grande alegria. 

As mulheres e as crianças 
também se alegraram, e os 

sons da alegria de Jerusalém 

podiam ser ouvidos de longe.    
Ne 12.43 



Não era possível 
distinguir entre o som 

dos gritos de alegria e o 
som do choro, pois o 
povo fazia enorme 

barulho. E o som foi 
ouvido a grande distância. 
Ed 3.13 



Cantem para ele 
e louvem-no; 

relatem todas as 
suas maravilhas. 

Sl 105.2 



E eles cantavam um cântico 
novo: “Tu és digno de 

receber o livro e de abrir os 
seus selos, pois foste 

morto, e com teu sangue 
compraste para Deus gente 
de toda tribo, língua, povo 

e nação. 
Ap 5.9 



Louvem eles o seu 
nome com 

danças; ofereçam-
lhe música com 

tamborim e harpa 
Sl 149.3  



Louvem-no ao 
som de 

trombeta, 
louvem-no com a 

lira e a harpa, 
Sl 150.3 



louvem-no com 
tamborins e 

danças, louvem-no 
com instrumentos 
de cordas e com 

flautas Sl 150.4 



Cantem-lhe uma 
nova canção; 
toquem com 
habilidade ao 

aclamá-lo. 
Sl 33.3 



III  
Expressão corporal 



Enquanto eu viver 
te bendirei, e em 

teu nome 
levantarei as 

minhas mãos. 

Sl 63.4  



Batam palmas, 
vocês, todos os 

povos; aclamem a 
Deus com cantos 

de alegria. 
Sl 47.1 



Davi, vestindo o 
colete sacerdotal de 
linho, foi dançando 
com todas as suas 
forças perante o 

SENHOR, 
2Sm 6.14 



enquanto ele e todos 
os israelitas levavam a 

arca do SENHOR ao 
som de gritos de 

alegria e de 

trombetas.    
2Sm 6.15 



Aconteceu que, entrando a 
arca do SENHOR na Cidade de 

Davi, Mical, filha de Saul, 
observava de uma janela. E, 
ao ver o rei Davi dançando e 

celebrando perante o 
SENHOR, ela o desprezou em 

seu coração. 

2Sm 6.16 



Quando a arca da aliança do 
SENHOR estava entrando na 

Cidade de Davi, Mical, filha de 
Saul, observava de uma 

janela. E, aconteceu que ao 
ver o rei Davi dançando e 

celebrando, ela o desprezou 
em seu coração. 

1Cr 15.29 



Então Miriã, a 
profetisa, irmã de Arão, 
pegou um tamborim e 

todas as mulheres a 
seguiram, tocando 

tamborins e dançando. 

Ex 15.20 



Louvem eles o seu 
nome com danças; 

ofereçam-lhe 
música com 

tamborim e harpa. 
Sl 149.3 



“Enquanto isso, o 
filho mais velho 

estava no campo. 
Quando se aproximou 

da casa, ouviu a 
música e a dança.” 

Lc 15.25 



Conclusão 



Mas Davi disse a Mical: “Foi 
perante o SENHOR que eu 

dancei, perante aquele que me 
escolheu em lugar de seu pai ou 

de qualquer outro da família 
dele, quando me designou 
soberano sobre o povo do 

SENHOR, sobre Israel; perante o 
SENHOR celebrarei.” 

2Sm 6.21 



e me rebaixarei ainda 
mais, e me humilharei 

aos meus próprios 
olhos. Mas serei 

honrado por essas 
escravas que você 

mencionou”. 
2Sm 6.22 



E até o dia de 
sua morte, Mical, 

filha de Saul,  
jamais teve 

filhos.  
2Sm 6.23 



“Deixem-na em paz”, 
disse Jesus. “Por que 
a estão perturbando? 
Ela praticou uma boa 

ação para comigo. 

Mc 14.6 



E, voltando-se para a 
mulher, disse a Simão: Vês 
esta mulher? Entrei em tua 
casa, e não me deste água 
para os pés; esta, porém, 
regou os meus pés com 

lágrimas e os enxugou com 
os seus cabelos.   

Lc 7.44 



Não me deste 
ósculo; ela, 

entretanto, desde 
que entrei não 

cessa de me beijar 
os pés.    

Lc 7.45 



Não me ungiste a 
cabeça com óleo, 

mas esta, com 
bálsamo, ungiu os 

meus pés.     

Lc 7.46 



Por isso, te digo: 
perdoados lhe são os 
seus muitos pecados, 

porque ela muito amou; 
mas aquele a quem 

pouco se perdoa, pouco 
ama.     

Lc 7.47 


