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                 Apresentando um louvor agradável a Deus

Louvor: A palavra louvor vem do hebraico que 
significa "elogio".

LOUVOR - o que significa? 

Louvar, no contexto espiritual, consiste em 
elogiar a Deus, em exalta-Lo, mostrar seus 

atributos e feitos grandiosos.
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O Louvor a Deus pode ser feito através da 
música, mas não necessariamente. 
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Algumas c i tações de louvor  não 
re lacionadas diretamente com música:



LOUVOR relacionado à música: 
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Os cânticos de louvor fazem parte da expressão da 
essência da adoração, mas estas coisas  
podem acontecer e não ser adoração.

LOUVOR - De que forma agrada a Deus? 
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Adoração é um entesouramento interno e espiritual  
do caráter e dos caminhos de Deus em Cristo.

É uma afeição a Cristo, uma satisfação com tudo 
 o que Deus é para nós em Cristo.

Quando estas coisas estão ausentes, não há adoração, 
 não importa quais formas ou expressões estejam 

presentes.
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Ó Deus pra te adorar, em espírito e em verdade 
Preciso conhecer-te e saber quem tu és 
Andar nos teus caminhos, viver vida de amor 
Em tudo buscar teu reino 
Dedicando a Ti o meu louvor
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CÂNTICO: PRA TE ADORAR

Não se vive em momentos uma vida de adoração 
Muito mais que sentimentos 
É preciso ter consagração 
É saber que minha vida sempre está em tuas mãos 
E te amar assim, de todo coração.

Indio Mesquita�6



PRA TE ADORAR  
Indio Mesquita 

Intro: E B/E A/E A/C# B/D# 

E9 B/E A/E A/C# B/D# 
Ó Deus pra te adorar, em espírito e em verdade 
E9 E/G# A A/B 
Preciso conhecer-te e saber quem Tu és 
A B/A G#m G#/C# C#m 
Andar nos teus caminhos viver vida de amor 
F#m E/G# 
Em tudo buscar teu Reino 
A F#/A# D7+ A/B 
Dedicando a Ti o meu louvor 
2ª Vez( A F#/A# A/B) 
(Dedicando a Ti o meu louvor ) 

E B/E A A/C# B/D# 
Não se vive em momentos uma vida de adoração 
E B/E  
Muito mais que sentimentos 
A G# G#/C 
É preciso ter consagração 
C#m C#m/E A Am 
É saber que minha vida sempre está em tuas mãos 
F#m A/B E 
E Te amar assim de todo o coração (intro) 

(Final)  
F#m A/B C#7 
E Te amar assim de todo o coração 
F#m A/B E 
E Te amar assim de todo o coração



DEUS NOS ORDENA A CANTAR, A ENTOAR OS ALTOS 
LOUVORES E PROCLAMAR A SUA GLÓRIA POR MEIO 

DA MÚSICA. 

CANTAR É UM MODO SINGULAR DE FAZER A PALAVRA 
DE CRISTO HABITAR RICAMENTE EM NÓS (CL. 3:16) 
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• Cantai ao SENHOR um cântico novo, cantai 
ao SENHOR toda a terra. Sl. 96:12
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O Canto ordenado por  Deus

• Salmodiai a Deus, cantai louvores; salmodiai 
ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de 
toda a terra; salmodiai com harmonioso 
cântico. Sl. 47: 6,7

• Louvai ao Senhor, porque é bom e amável 
cantar louvores ao nosso Deus; fica-lhe bem 
o cântico de louvor. Sl.147:1
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Exemplos bíblicos para o Canto
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• Cantai louvores ao Senhor com a harpa, com harpa 
e voz de canto. Sl. 98:5

• Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos; eu te cantarei 
entre as nações. Sl.57:9

• E, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das 
Oliveiras. Mt. 26:30

• ...Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com 
salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor 
com hinos e cânticos espirituais. Ef. 5:18b, 19
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HNC 43 - O DEUS DE AMOR

Desperta já meu coração, 
E louva ao Salvador;
Cantando em hinos triunfais  
Que Deus é o Deus de amor.  
Imenso amor! Amor sem par!  
Preenche os vastos céus 
Alcança a terra e a todos nós
Insigne amor de Deus! 

!11



                 Apresentando um louvor agradável a Deus

Desperta já, meu coração,

E louva ao grande Salvador;

Cantando em hinos triunfais

Que Deus é o Deus de amor. 
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Amor que um dia se encarnou  
A fim de me salvar,  
E que subindo à dura cruz 
Morreu em meu lugar!  
Amor que exclama: “Vinde a mim!” 
Que busca o pecador.  
Amor eterno, sem igual, 
De Cristo, Salvador.
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Desperta já, meu coração,

E louva ao grande Salvador;

Cantando em hinos triunfais

Que Deus é o Deus de amor. 
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Remido a preço tão real 
O sangue do Senhor, 
Com que pagar eu poderei  
Tal graça, tal amor?  
Quando ele a mim, um pecador,  
Se digna de aceitar,  
E me levar com seus fiéis 
Ao santo e eterno lar?
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Desperta já, meu coração,

E louva ao grande Salvador;

Cantando em hinos triunfais

Que Deus é o Deus de amor. 
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Como escolher as músicas?

1- A música é serva da Palavra 

2- Explicatio textus 

3- Praedicatio sonora
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Critério principal: TEXTO!
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Pensamento de Lutero:
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“Depois da teologia, concedo à música o 
lugar mais próximo e a mais alta honra.”

“As notas musicais vivificam o texto.”

“Eu sei que amanhã, segunda-feira, vocês 
vão esquecer o que eu estou falando agora 
no meu sermão. Mas os hinos que os faço 

cantar, jamais vão ser esquecidos.”

�18



                 Apresentando um louvor agradável a Deus

Pensamento de Calvino:

“Há sempre a considerar-se que o canto não seja frívolo ou 
leviano, pelo contrário, que tenha peso e majestade,  como diz 

santo Agostinho. E assim, haja grande diferença entre música feita 
para alegrar os homens à mesa ou em casa e os salmos que se 

cantam na igreja, na presença de Deus e de seus anjos.”

“A voz humana, ainda que não entendida pela 
generalidade, indubitavelmente excede a todos 

os instrumentos inanimados de música...”

“...Quem objetará que a música é utilíssima para despertar as 
mentes dos homens e comover seus corações? Eu mesmo; mas 

devemos sempre tomar cuidado para que não se introduza 
nenhuma corrupção, a qual tanto pode macular o puro culto de 

Deus como também envolver os homens na superstição.”
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MÚSICA NA IGREJA REFORMADA: A VOZ TEM A PRIMAZIA
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Em quais atividades a música, o canto, 
deve ser incluído?

1- Devocionais 
2- Cultos 
3- Atividades evangelísticas 
4- Visitas: casas, instituições, HOSPITAIS!

1- Através do canto o Senhor é louvado, adorado 
2- A música inspira, alegra e traz alento ao coração 
3- Cantar enfatiza o sentido da mensagem 
4- Cantar promove convivência social
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Por que?
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ESCOLHA DO REPERTÓRIO

Devocionais:
•O objetivo de uma devocional é direcionar a atenção a Deus 
antes de iniciar uma atividade, é consagrar a Deus tudo o que 
será feito, é lembrar da dependência que temos do Senhor em 
todos os sentidos. Sem Ele, NADA podemos fazer! 
•Em atividades com enfoques práticos como oficinas de 
artesanato, costura, treinamentos, uma música de 
consagração/adoração, junto com uma oração que reconheça 
a soberania de Deus e nossa dependência dele em tudo é 
suficiente. 

•A música deverá ser escolhida de acordo com o tema da 
atividade que será feita. 
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ESCOLHA DO REPERTÓRIO

Atividades evangelísticas:

•Em campanhas evangelísticas nas praças e ruas, 
visitas a hospitais, asilos, os cânticos devem ser alegres 
e falar do grande amor de Deus, da salvação de Jesus, 
do poder de Deus que pode trazer paz, alegria e 
solução para os problemas. 

Ex.: Encorajamento HNC 209 
       Manso e Suave HNC 201 
       Brilha Jesus

�23



                 Apresentando um louvor agradável a Deus

ESCOLHA DO REPERTÓRIO
Nos cultos:
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◇Isaias 6:1-8 ➢ Fala de uma atitude reverente ao entrarmos na  
……………………presença do  nosso Deus santíssimo. 

◇  Iniciar com uma música de louvor / adoração (Sl. 100:4,5) 
       Ex.: Ao Deus Grandioso HNC 26 
              Exaltação HNC 36 
              Cântico “Grande é o Senhor” 

◇Nos diversos momentos do culto - Louvor / Adoração / Gratidão / 
Confissão / Contrição /  Ofertas / Consagração / Bênção, etc., inserir 
músicas que contenham uma mensagem correspondente. 



De que forma a música efetivamente 
representará o louvor agradável a Deus?

• Repertório adequado a cada tipo de atividade 

• Sempre empenhar-se para cantar da melhor forma possível 

• Buscar a excelência na execução musical 

• Acima de tudo, buscar sempre a comunhão com Deus:
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Secretaria de Música da CNSAFs
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