
Do alto da montanha 
02.07.17 | Fernando Leite



Introdução



O verdadeiro louvor 
pressupõe o 

conhecimento da 
pessoa e obra de Deus 
acompanhado de uma 

postura submissa.



Extraímos deste texto 
os elementos 

fundamentais que 
consolidam o louvor 

como autêntico e 
aceito por Deus.



1º Elemento: 
Rever o que Deus já realizou 



Àquele que é capaz de 
fazer infinitamente mais do 

que tudo o que pedimos 
ou pensamos, de acordo 

com o seu poder que atua 
em nós, 

Ef 3.20



Bendito seja o Deus e Pai 
de nosso Senhor Jesus 

Cristo, que nos abençoou 
com todas as bênçãos 
espirituais nas regiões 

celestiais em Cristo.
Ef 1.3



Àquele que é capaz de 
fazer infinitamente mais do 

que tudo o que pedimos 
ou pensamos, de acordo 

com o seu poder que atua 
em nós, 

Ef 3.20



2º Elemento: Reconhecer o que Ele 
pode fazer no presente



Àquele que é capaz de 
fazer infinitamente mais do 

que tudo o que pedimos 
ou pensamos, de acordo 

com o seu poder que atua 
em nós, 

Ef 3.20



e a incomparável 
grandeza do seu poder 
para conosco, os que 
cremos, conforme a 

atuação da sua poderosa 
força.

Ef 1.19



Esse poder ele exerceu 
em Cristo, 

ressuscitando-o dos 
mortos e fazendo-o 

assentar-se à sua direita, 
nas regiões celestiais,

Ef 1.20



Oro para que... ele 
os fortaleça no 

íntimo do seu ser 
com poder, por meio 

do seu Espírito,
Ef 3.16



para que Cristo habite 
em seus corações 

mediante a fé; e oro 
para que vocês, 

arraigados e alicerçados 
em amor, 

Ef 3.17



18 possam... 
compreender 19 e 

conhecer o amor de 
Cristo... para que vocês 
sejam cheios de toda a 

plenitude de Deus.  
Ef 3



Àquele que é capaz de 
fazer infinitamente mais do 

que tudo o que pedimos 
ou pensamos, de acordo 

com o seu poder que atua 
em nós, 

Ef 3.20



3º Elemento: 
Exaltar somente a Senhor



a ele seja a glória na 
igreja e em Cristo 

Jesus, por todas as 
gerações, para todo o 

sempre! Amém! 
Ef 3.21



Tu, Senhor e Deus nosso, 
és digno de receber a 

glória, a honra e o poder, 
porque criaste todas as 

coisas, e por tua vontade 
elas existem e foram 

criadas.
Ap 4.11



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 homens de toda tribo, 

língua, povo e nação.
Ap 5.9



e cantavam em alta voz: 
Digno é o Cordeiro que 

foi morto de receber 
poder, riqueza, 

sabedoria, força, honra, 
glória e louvor!

Ap 5.12



Depois ouvi todas as criaturas 
existentes no céu, na terra, 

debaixo da terra e no mar, e tudo 
o que neles há, que diziam: 

Àquele que está assentado no 
trono e ao Cordeiro sejam o 
louvor, a honra, a glória e o 
poder, para todo o sempre!

Ap 5.13



Conclusão: Um olhar do alto



Portanto, se você estiver 
apresentando sua oferta 

diante do altar e ali se 
lembrar de que seu 

irmão tem algo contra 
você, 

Mt 5.23



deixe sua oferta ali, 
diante do altar, e vá 

primeiro reconciliar-se 
com seu irmão; depois 
volte e apresente sua 

oferta.  
Mt 5.24



Minha mensagem e minha 
pregação não consistiram 

de palavras persuasivas de 
sabedoria, mas consistiram 
de demonstração do poder 

do Espírito,  

1Co 2.4




