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RESUMO 

 
Este estudo busca levantar os fundamentos teológicos e experiências bem sucedidas 
para o desenvolvimento de uma liturgia contemporânea e relevante. O 
desenvolvimento da música acompanhou o progresso científico humano e o 
aperfeiçoamento dos instrumentos musicais. A expressão do louvor humano precisou 
quebrar as barreiras da tradição com uso de novos instrumentos musicais e aplicação 
de ritmos mais contextualizados. 
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ABSTRACT  

 
This study seeks to raise the theological foundations and successful experiences for the 
development of a contemporary and relevant liturgy. The development of music 
accompanied the human scientific progress and improvement of musical instruments. 
The expression of human praise had to break down the barriers of tradition with the use 
of new musical instruments and application of more contextualized rhythms. 
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Introdução  
 

 
A primeira referência na Bíblia sobre a música encontra-se no livro do 

Genesis4:21-22:  
“O nome do seu irmão era Jubal; este foi o pai de todos os que tocam harpa e 
flauta. A Zila também nasceu um filho, Tubal-Caim, fabricante de todo 
instrumento cortante de cobre e de ferro; e a irmã de Tubal-Caim foi Naama.” 

 
O primeiro irmão era agricultor, o terceiro era metalúrgico. Agricultura e indústria são 

essenciais à vida humana. O irmão do meio era músico. Isso implica que o homem não foi 
chamado para produzir bens e alimentos, mas também, produzir e apreciar arte. 

 
O Dr. Samuele Bacchiocchi lembra que o rei Davi organizou o ministério da música em 

3 estágios: 
 

1. Ele ordenou os cabeças das famílias de levitas para organizar uma orquestra e um 
coral para acompanhar o transporte da Arca para Jerusalém (I Cro 15:16-24); 

2. Ele organizou a presença do coral e orquestra, diariamente, em dois diferentes locais (I 
Cro 16:4-6, 37-42). Um coral, sob a liderança de Asaph ficava diante da Arca em 
Jerusalém (I Cro 16:37), e outra sobre a liderança de Herman e Jedutum diante do altar 
em Gibeon (I Cro 16:39-42). 

3. Ao final de seu reinado, Davi estabeleceu um pool de 4 mil levitas (I Cro 15:16, 23:5). 
Eles foram selecionados entre os 38 mil levitas disponíveis. Davi programou 24 turnos, 
com 12 músicos em cada hora, totalizando 288 músicos ( I Cro 25:1-7). 
 
O coral consistia de um mínimo de 12 cantores adultos de 30 a 50 anos de idade (I Cro 

23:3-5). Fontes rabínicas revelam que a preparação dos cantores durava cerca de 5 anos. 
 
As trombetas eram tocadas pelos sacerdotes e variavam de 2, em dias normais, a 7 ou 

mais em ocasiões especiais (I Cro 15:24, Ne 12:33-35, II Cro 5:12). Os címbalos consistiam de 
2 pratos metálicos. Anunciavam o início de uma música ou uma pausa identificada pela palavra 
selá. Apenas um par de címbalos era usado e pelo líder da orquestra. As liras e harpas eram 
chamadas de instrumentos de musicais (II Cro 5:13). Alguns estudiosos identificaram que 
outros instrumentos não foram incorporados às orquestras no período pós-exílio devido a 
associação com a adoração e cultura pagã, tais como pandeiros, flautas, tambores, etc. 
Nenhum instrumento de percussão foi permitido na orquestra do templo reconstruído (Es 3:10, 
Ne 12:27, 36).  

 
A música na Sinagoga passou a ser exclusivamente vocal, sem qualquer instrumento. 

No tempo de Jesus, de acordo com o Talmude, haviam 394 sinagogas em Jerusalém. Devido à 
hostilidade dos fariseus, apenas o shofar era usado nos serviços das sinagogas. 
 
 
Adoração como dimensão da Igreja  
 

Howard Snyder, autor de Vinho novo e odres novos 2, diz que 
 “... a igreja do Novo Testamento vive uma vida de adoração, comunhão e 
testemunho. Essas funções são indicadas até certo ponto pelas palavras neo-
testamentárias tais como leitourgia ("culto" ou "adoração", de onde vem a 
palavra "liturgia"), koinonia ("comunhão" ou "compartilhamento") e martyria 
("testemunho" ou "depoimento", de onde vem a palavra "mártir"). A igreja é 
uma comunidade ou uma fraternidade de vida compartilhada, uma koinonia. A 
igreja dá testemunho do que Deus fez em Jesus Cristo e em sua própria 
experiência, mesmo que o seu testemunho (martyria) possa levá-la ao martírio. 
Acima de tudo, a igreja desempenha o serviço de adoração (leitourgia) a Deus, 
não somente por meio de atos de adoração, mas mediante uma vida de louvor 
a Deus. A igreja como uma contínua doxologia. 

                                                 
2 SNYDER, Howard Vinho novo e odres novos – Editora ABU, 1997.  
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O livro Atos dos Apóstolos descreve em 2:46a: “E, perseverando unânimes todos os 

dias no templo...”. No Evangelho de João 4:24, Jesus proferiu: “Deus é Espírito e importa que 
seus adoradores O adorem (proskuneo) em espírito e em verdade”. Na carta à igreja dos 
Romanos 12:1, o apóstolo Paulo aconselhou: “... Apresenteis vossos corpos como sacrifício 
vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto (latreountes) racional.” 

 
• De origem grega, a palavra “leitourgia” é formada pelos vocábulos laos / leiton =povo, e 

ergon ( em latim = opus) = obra de serviço. Significava um serviço público, uma 
“prestação”. Era também utilizado para uma celebração religiosa concernente a todo o 
povo. 

• A tradução grega do Antigo Testamento apresenta a liturgia como sendo um “serviço 
religioso prestado pelos levitas a Javé, primeiro na ‘tenda’ e depois no templo de 
Jerusalém”. 

 
Gilson Santos, no artigo Salmo 5 ao Atos 2 , reconheceu que a partir da década de 80, os 

cânticos doxológicos predominaram graças à divulgação da mídia e o crescimento dos 
carismáticos no Brasil.  Para ele, “os anos 90 chegaram e acentuaram uma tendência mais 
intimista…”. 

Ele lembra que os salmos foram cantados pelos ancestrais protestantes e devem ser 
resgatados. O primeiro saltério foi impresso em 1565 por encomenda de Calvino. No primeiro 
culto protestante, no Rio de Janeiro, em 21 de março de 1557, o salmo 5 foi cantado em 
uníssono por todos os presentes. 
 

A igreja, ao longo da história, tende a desenvolver cultura própria. A respeito disso, 
pergunta Lourenço Stelio Rega em artigo na revista Eclesia de março de 2009 :  

“Quando as pessoas batem palmas num culto é por achar bonita e emocionante a 
apresentação da música, como num show ou por que querem manifestar diante de 
Deus um estado de alegria, de adoração?” 

 
Argumenta ele,  

“se estaremos ouvindo a Palavra de Deus, o nosso Rei, então deveríamos ficar 
assentados, pois quando um rei fala, seus súditos devem ficar calados e assentados? 
Quando o súdito vai falar, é ele quem deve ficar de pé.”. 

 
A dimensão LEITOURGIA, palavra grega utilizada para traduzir nosso culto e adoração a 

Deus, recebe a influência da expressão e da cultura dos povos bem como da adequação ao 
seu tempo. Pesquisas recentes mostram que o tempo e as músicas não têm diferido entre as 
igrejas evangélicas pesquisadas. 
 

Ana Paula Valadão Bessa, no livro Adoração Diante do Trono 3, comenta: 
“... em nossa cultura católica romana, todo tipo de esculturas e de pintura que retrate 
cenas bíblicas está ligado à idolatria. Mas se você viajar para algum país, como a 
Coréia do Sul, vai se impressionar com as obras de arte feitas para adorar o Senhor. 
São quadros, e até esculturas em tamanho natural, que enfeitam os jardins das igrejas 
protestantes. Há algum tempo, meu esposo viajou para a África do Sul. Nessa ocasião, 
ele fazia parte de uma igreja bastante tradicional, onde se cantavam apenas hinos e 
não se tinha liberdade nem para bater palmas. Ao chegar naquele país, ele participou 
de um culto em uma igreja de negros. Ficou impressionado com o modo de dançar e 
cantar dos irmãos. Eles produziam sons diferentes com a boca e louvavam a Deus com 
muita intensidade. Seus paradigmas estavam sendo mudados.”. 

 
Segundo o missionário Leno Franco, citado no meu livro Missão da Igreja, dimensões e 

efeitos : 
“... outra forma de choque eclesiástico é tentar levar o nosso modo de cultuar ao país 
aonde vamos. Na Bolívia e na Espanha o mais comum era cantar batendo palmas, elas 
fazem parte dessas culturas. Se alguém chega e diz que não vai ter palmas... o mesmo 
ocorreria dizer-se que na África não se poderia danças nas igrejas, ou que a liturgia de 

                                                 
3 BESSA Ana Paula Valadão. Adoração Diante do Trono – Diante do Trono Publicações, 2002  



4 
 

um culto deve ser a mesma em todos os países. Aqui na Espanha é comum os 
evangélicos tomarem cerveja e vinho. Nas igrejas batistas, as mulheres não usavam 
calça comprida. Imaginem, nevando e elas usando saia. Ali também as mulheres 
usavam véu no templo, são diferenças que não devem nos afetar. Nosso objetivo deve 
levar as pessoas a conhecerem a Jesus como seu Senhor e Salvador, e não perder 
nosso tempo com elementos secundários.”. 

 
John Piper, pastor e escritor, escreveu no artigo A Supremacia de Deus em Missões 

pelo Louvor 4:  
“Missões não é o alvo final da igreja. Louvor é. Missões existem porque louvor não 
existe. O louvor é o auge, não missões, porque Deus é o auge, não o homem. Quando 
esta era terminar, e os milhões incontáveis dos redimidos se prostrarem diante do trono 
de Deus, missões terá terminado. É uma necessidade temporária. Mas, o louvor 
permanece para sempre.” 
 
É uma corrida contra o tempo. O diabo se antecipou em muitos povos e suas culturas, 

semeando lendas e práticas religiosas que muitos defendem que hoje é cultura. Grupos 
armados, de trabalhos e pesquisas científicas, catalogam diversas expressões religiosas em 
decadência.  Após um tempo de lobby político as chamam de patrimônio cultural imaterial. A 
partir daí, o uso de patrocínio de dinheiro público fica facilitado. 

 
John Piper destaca ainda:  
“Mas louvor é também o combustível de missões. Paixão por Deus no louvor precede a 
pregação oferecendo Deus aos outros.”  
 
A adoração congregacional equilibrada provoca o desejo de testemunhar e proclamar o 

evangelho. O choque cultural é inevitável. A separação da igreja e do mundo. O modelo bíblico 
judaico-oriental difere do modelo mental greco-romano ocidental. 
 

Por isso que se diz que missões se iniciam em casa, na família. Ali começam as 
mudanças que mais nos causam impacto. Quando a família é transformada, passa a ser uma 
força na sua igreja e comunidade. A comunidade passa a enxergar a família como missionária. 
Ela representa sua igreja. O objetivo incontornável é transformar sua comunidade.  Quanto 
mais famílias somarem na igreja, mais rapidamente a comunidade será transformada. A 
comunidade terá a adoração ao único Deus como sua expressão cultural e religiosa mais 
excelente e espontânea. 

 
João A. de Souza Filho, no livro O Ministério de Louvor da Igreja 5, propôs mudanças 

na forma de culto que pareciam dirigir-se apenas para o pecador: 

1. os cultos têm de ser curtos para não cansar os irmãos; 
2. os cânticos apelam ao testemunho, libertação ou decisão, sendo raros os de louvor e 
exaltação a Deus; 

Ele denunciou que os hinários sacros estavam cheios de melodias populares. 
Comentando sobre o corinho ‘Caminhando vou para Canaã’, ele fala sobre a última estrofe: Se 
você não vai, não me impeça eu ir, é bastante irreverente. Imaginem um culto com os membros 
cantando essa frase uns para os outros! 
 

Entendo que é necessária uma Reforma na liturgia de nossos cultos. A figura do líder 
deve ser respeitada, mas não reverenciada. Os momentos de adoração não podem se 
transformar em shows, pois afastam as pessoas do Alvo que é o Senhor Jesus. Agora, tem 
algumas igrejas e líderes que são muito chatos. Não conseguem ver o crescimento pentecostal 
sem dirigir diversas críticas. Os shows gospel podem atrair multidões se bem usados. 

Cabe a cada igreja filtrar as músicas e grupos musicais conforme sua conveniência. 
Ocorre que existe muita resistência dos líderes para reordenar seus cultos de oração, 

                                                 
4 PIPER John. A Supremacia de Deus em Missões pelo Louvor – Editora Cultura Cristã, 2001 
5 SOUZA João A.de Filho. O Ministério de Louvor da Igreja – LIFE, 1985 
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aumentar sua atuação na internet, limitar seu tempo de palestra e ampliar a participação de 
jovens. 

 
Adoração conecta o Céu e Terra  
 

Passamos a examinar a evidência de anjos que atuam beneficamente para com os 
homens. Neste ponto, precisamos ouvir a mensagem de Hebreus: “Não são todos eles 
espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação" (Hb 1:14). 
“A palavra ministrar traduz “leitourgika” a palavra da qual deriva litúrgica. Paulo chama a si 
mesmo um "leitourgon" de Cristo por causa de seu dever sacerdotal de proclamar o evangelho 
( Rm 15:16 ) . O significado desta palavra refere-se à direção celeste do trabalho dos anjos. É 
uma forma de adoração , assim como todo o trabalho feito por Deus, com o seu incentivo e 
capacitação, devem ser classificados como adoração. Hebreus 1:5 vira o jogo em qualquer 
quem faria anjos objetos de culto. "Quando (Deus) trouxe o Primogênito no mundo, ele disse, ' 
Que todos os anjos adorá-lo". Em ambos 1:7 e 14 os anjos são retratados como adorando 
servos de Jesus. 

G. Vermes resume a ênfase na Escritura e nos Manuscritos do Mar Morto:  
"De acordo com a Bíblia, o primeiro dever dos seres celestiais - o Serafim de Isaías, os 
Querubins de Ezequiel, e os anjos de Salmo 148 - é o louvor e adoração a Deus;. e por 
isso foi para os seguidores do Mestre de Justiça Eles deviam juntar as suas vozes às 
dos Anjos da Presença levantadas em oração e bênção no templo celestial ". 
 
Vimos que o duplo ministério dos anjos atinge o céu na adoração e a terra na 

assistência aos santos. As palavras em Hebreus 1:14, "liturgia" e "ministério" unir nos papéis 
angelicais e humanos de louvor. Lembre-se de visão de Isaías de Deus no templo, onde os 
serafins chorar sem parar: "Santo, santo, santo", enquanto eles cobrem rosto e os pés para 
exaltar e proteger a majestade infinita de Deus (Is 6: 2,3). O profeta alinha seu ministério com a 
majestosa santidade de Deus, confessando seus pecados, receber o perdão, e submeter à 
vontade de Deus (vv. 5-8). 

A Bíblia dirige a nossa adoração para o céu com a ajuda angelical em louvor. Nossa 
incapacidade de louvar a Deus verdadeiramente significa caída e egocentrismo. Leander Keck 
traz esta verdade em suas recentes palestras Beecher, A Igreja confiável. Ele cobra igrejas 
tradicionais com a perda de louvor. Ele foi "deslocado pelo utilitarismo antropocêntrico." David 
Wells também contestou a inversão do sentido na adoração. Nós fizemos a nós mesmos o 
centro e Deus o agente, glorificando a nós mesmos, em vez de Deus. 

 
Diz Keck,  
"Se louvor é o coração do culto, em seguida, fazer adoração útil destrói, porque 
introduz um motivo para elogios. E segundas intenções significa manipulação, 
assumindo o controle da relação, transformando, assim, a relação entre o Criador ea 
criatura de cabeça para baixo. Nesta inversão, as qualidades bíblicas de Deus vivo, 
como o ciúme ea ira, foram domesticados. Ele foi privado de liberdade, tendo sido 
reduzida para o Grande Enabler, que agora tem pouco a fazer, mas garantimos nossas 
causas e ajuda nos a cumprir nossas aspirações ... A linha da Confissão de 
Westminster abertura está agora revertida para o fim principal de Deus é glorificar a 
nós e ser úteis para nós indefinidamente."  
 
Anjos produzem temor, tremor e admiração, mesmo espanto. "Louvai ao Senhor, vós 

anjos seus, seus valentes que fazem o seu lance, que obedecem a sua palavra... todos os 
seus exércitos celestiais, seus servos que fazem a sua vontade" (Sl 103: 30,31). Ambos 
poderosos e submissos aos desejos de seu criador, os anjos não caídos não têm vontade 
própria, distinta da do divino. As mulheres devem ter um "sinal de autoridade em suas 
cabeças... por causa dos anjos" (1 Co 11:10). Isso pode ser diferente de um lembrete da 
necessidade de submissão e dependência quando os crentes se reúnem para adorar o Senhor 
da Glória? 

 
"Louvai-o, todos os seus anjos, louvai-o todas as hostes celestiais" (Sl 148: 2) nos 

recorda o papel anjos desempenham no universo. Como o sol, a lua e as estrelas oferecer 
impessoal, homenagem silenciosa ao seu Criador todo-poderoso, as inteligências 
desencarnadas pessoais pode oferecer sacrifícios de louvor, tanto vocalmente e verbalmente. 
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O pr. Roland Buck escreve sobre seu encontro com dois grandes anjos (mais de dois metros 
de altura), que lhe disseram que tinham sido enviados pelo Espírito Santo para passar algumas 
belas verdades. Naquela ocasião, ele foi informado de que "existem diferentes tipos de anjos, 
como anjos de louvor, adoração, anjos ministradores anjos, e beligerantes anjos. 
Independentemente da sua função, o seu maior objetivo é exaltar o nome de Jesus. Quando 
esse nome soa no céu ou na terra, eles caem de bruços e adorá-lo porque ele é tão exaltado.”. 

 
Os vinte e quatro anciãos que podem representar a maior ordem de seres angelicais, 

também incentivar João para acompanhá-los em seu hino de louvor: “Tu és digno, Senhor e 
Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque criaste tudo as coisas, e por tua 
vontade elas foram criadas e têm o seu ser" (4:11) . Só porque nossos olhos são limitados, na 
sua percepção, para o mundo físico, não significa que "Aqueles que estão conosco não são 
mais do que aqueles que estão com eles.” O anjo que acompanham anfitriões tornou-se visível 
em resposta à oração de Eliseu: 'O Senhor, abra seus olhos (de Geazi), então ele pode ver ', e 
ele olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu” (2 Re 6:17). 
O salmista informa seus leitores que “Os carros de Deus são dezenas de milhares e milhares 
de milhares” ( 68:17 ) . Estranhamente, há poucos mortais que viram esses exércitos celestiais. 

 
O apóstolo adverte mulheres em Corinto para exibir decoro nos cultos da igreja por 

causa dos anjos (1 Co 11:10) Não há nenhuma maneira de provar o perigo específico Paulo 
tinha em mente, mas parece provável que o culto era central. Transgressão grave 
insubordinação e ameaçar a vida da igreja por extinguir o Espírito (ou Espírito), como não 
desprezando profecia (1 Ts 5:19). 

 
As vozes, ouvidas do céu, dizendo: " O reino do mundo se tornou o reino de nosso 

Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos" (Ap 11:15) , são angelicais. 
Eles servem a Igreja, incentivando os santos a reconhecer que suas circunstâncias 
desesperadas na terra não são motivo para desespero, à luz da maior regência de Cristo. Ao 
estimular os cristãos para louvar o Senhor, eles superar o inimigo de suas almas e são 
fortalecidos para enfrentar todas as provações, até mesmo o martírio (cf. Ap 12:11) . 

Os vinte e quatro anciãos também caíram sobre seus rostos e adoraram a Deus, 
dizendo: “Damos graças a Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso, Aquele que é, que era, porque 
você tomou o seu grande poder e começaram a reinar " (Ap 11: 17 ) . A proclamação celestial 
declara a supremacia do Senhor sobre o imperador romano e todas as nações iradas (v 18). 
Eles glorificar o Filho e fortalecer os irmãos e assim cumprir o seu papel como líderes de louvor 
e ministros invisíveis aos santos (Hb 1:14 ). 

 
O N. T. destaca a palavra "adorar" (proskuneō e suas cognatas - 58 vezes), entre cinco 

mil termos relacionados com o culto. Originalmente significava "beijar". Entre os gregos era um 
termo técnico que significava "adorar os deuses", dobrando os joelhos ou prostrando-se. Beijar 
a terra ou a imagem, em sinal de adoração, acompanhava o ato de prostrar-se no chão. 
Colocar-se nessa posição comunicava a ideia básica de submissão. O gesto de curvar-se 
diante de uma pessoa e ir até o ponto de beijar seus pés, quer dizer. "Reconheço a minha 
inferioridade e a sua superioridade; coloco-me à sua inteira disposição". 

"Adorar" (proskunein) foi utilizada para traduzir a palavra hebraica shachah na 
Septuaginta (a Bíblia grega de Paulo e o autor de Hebreus), e também transmitia o mesmo 
conceito. Com este termo, Jesus anulou a validade do culto tradicional da mulher de Sicar e 
seus conterrâneos samaritanos. Tanto o local como a preocupação com o templo não tinha 
mais importância alguma. Enquanto a mulher argumentava que era o monte Gerezim (local 
perto de Sicar onde durante séculos passados os samaritanos adoravam e ofereciam seus 
sacrifícios), Jesus declarou que somente "em espírito e verdade" os verdadeiros adoradores 
adorarão o Pai (Jo 4.23). A salvação vem dos judeus, (provavelmente as numerosas profecias 
do A. T. a seu respeito estavam sendo indicadas pelo Senhor), portanto eles adoraram o que 
conheciam. A revelação do A. T. foi dada a Israel (cf. Rm 9.4). Os samaritanos, como os 
atenienses (At 17.23), adoravam um deus desconhecido. 

Mais do que inútil é o culto que desconhece Aquele a quem devemos submissão e 
lealdade. Por isso, o grau de beleza de um culto, o número de adeptos, ou a sua antigüidade, 
não tem importância se o adorador não estiver em contato vital com o Deus único. O quadro 
que o profeta João desvendou da adoração celestial no Apocalipse, mostra vinte e quatro 
anciãos caindo prostrados diante d'Aquele que estava sentado no trono (Ap 4.10). Põe em 
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relevo a posição física daquelas personagens misteriosas para frisar a majestade de Deus e 
manifestar a disposição delas para executar toda ordem de Deus. 

Satanás quis que Jesus o adorasse no deserto da Judéia (Mt 4.9, 10; Lc 4.7, 8), porque 
ser adorado é o supremo desejo do chefe do mal. O diabo, de bom grado trocaria todos os 
reinos do mundo e a glória destes por um simples ato de adoração (proskunēsis) oferecido por 
Jesus. Mas, para o Senhor, um gesto de culto não podia ser desvinculado da própria adoração. 
Ele não acata a idéia de que um ato externo podia deixar de ser também um ato interno, uma 
atitude de entrega total. Por isso, sua resposta à serpente foi: "Ao Senhor, teu Deus adorarás, 
(proskunēsis) e só a ele darás culto (latreuseis) (Mt 4.10), e assim encerrou a questão para 
sempre. Adorar o inimigo de nossas almas ou um dos seus representantes significa render-se 
a ele. 

Em último lugar, analisaremos leitourgeō, composto de duas palavras gregas, "povo" 
(laos) e "trabalho" (ergon). Significava originalmente fazer trabalho público, mas pagando suas 
despesas. Cidadãos com renda acima de um nível estipulado eram obrigados a gastar seus 
próprios recursos em serviço religioso. Também um ateniense rico podia cumprir tais 
obrigações voluntariamente, por um motivo patriótico e religioso ou à procura de 
reconhecimento. Passou de origem secular para o religioso, de modo que os tradutores do A. 
T. também usaram freqüentemente este termo, para indicar o ministério sagrado dos 
sacerdotes. 

O alto privilégio de Zacarias de ministrar no templo foi chamado de leitourgia por Lucas 
(1.23). Podia ser usada para indicar o serviço de sacerdotes ao aspergir o sangue na tenda e 
utensílios, no templo. O autor de Hebreus chama este ato de "liturgia" (9.21). Os sacerdotes 
judeus apresentavam-se diariamente para "exercer o serviço" (leitourgon) no sentido de 
oferecer os sacrifícios. Mas tudo isso foi superado no "serviço" de Deus, o verdadeiro Sumo 
Sacerdote do santuário celestial (Hb 8.2), chamado leitourgos (ministro sagrado). 

O salmista aproximou-se do cerne da adoração genuína quando disse: “Tu és o meu 
Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente” (16.2). Adoração, tal como a palavra 
inglesa, "worship" (worthship, "valor reconhecido") exprime a riqueza que Deus representa para 
o adorador. 

Uma vez que Paulo reconheceu que a Igreja era o "templo de Deus", era natural que 
ele se descrevesse como ministro missionário com a palavra leitourgon (Rm 15.16). O anúncio 
do evangelho e todo o serviço pastoral de Paulo tinham o objetivo de apresentar as igrejas por 
ele fundadas como oferta aceitável a Deus (Rm 15.16). Os cinco líderes da igreja de Antioquia 
serviam (leitourgountōn)) ao Senhor por intermédio de oração, jejum e provavelmente no 
ensino à igreja (At 13.2). Mas a obtenção de fundos para os carentes da igreja de Jerusalém 
chama-se leitourgia (2 Co 9.12). O auxílio que Epafrodito trouxe de Filipos a Paulo, que sofria 
na prisão (Fp 2.25, 30; cf.2.17), teve sua fonte no amor prático e sacrificial de Jesus Cristo, que 
"obteve o mais excelente ministério" (leitourgia) (Hb 8.6). Assim os cristãos também exercem 
uma "liturgia" quando servem seus irmãos, motivados por amor a Deus. Por meio deste termo, 
o N. T. mostra novamente o que é adoração genuína Quem "serve" a Deus (At 13.2), serve à 
igreja e vice-versa. 
 

� “Prostrar-se” – reverenciar, venerar, amar extremosamente, idolatrar, ter grande 
predileção a, cultuar, curvar-se, cair com o rosto em terra, render-se. 

� Hebraico: “shachac” – 170 vezes no Antigo Testamento – denota prostrar-se 
diante de autoridades, mostrando significado cultural. É usado como forma 
comum de se achegar diante de Deus em adoração (Jr. 7:2). 

� Grego: “proskuneo” – pros (na direção de) + kuneo (beijar) 
 
Referências: Gn 22:5; 24:26, 48; Ex 4:31, 12:27, 34:8; Js 5:14; 2 Cr 29: 29-30; 
Ne 8:6; Jô 1:20; Sl 95:6, 132:7; Mt 2:2, 11; Mc 15:19; Jô 4:22-24; Fp 3:3; Ap 
5:14, 7:11, 11:16, 14:7, 15:4, 19:4, 10, 22:8-9. 

 
� Louvar  – lit. “Barulho” – elogiar, gabar, exaltar, enaltecer, glorificar, aprovar, aplaudir, 

bendizer.  
� Hebraico: “halal” – 160 vezes no Antigo Testamento – fonte de “hallellujah”, 

que pode ser traduzido por “Louvado seja Yah” (Yah como abreviação de 
Yaweh – aquele que faz as coisas serem”) 
 
Referências: Ed. 3:10 –11; 2 Sm 6; Salmos 
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Adoração com danças e instrumentos  
 

Os címbalos são chamados no Salmo 150:5 de siltselê shamah e tsiltselê teru`ah 
respectivamente, referindo-se a dois tipos de címbalos com tonalidades e ressonâncias 
diferentes. A Harper’s Bible Dictionary (“Music”, p. 670) informa que eram pequenos címbalos 
de bronze de 4 a 6″ de diâmetro. O Music in the Ancient World informa que eram um par de 
pratos metálicos côncavos dipostos vertical ou horizontalmete. Em escavações de Hazor e 
Megido, foram encontrados vários tipos de címbalos de diâmetros entre 3 a 10 cm. 

 
O Dr. Vilson Scholz, da SBB, opinou sobre o salmo: […] O texto hebraico traz a palavra 

“tôf” que, em Êxodo 15.20, foi traduzida por “tamborim”. Vejo que um grande número de 
traduções – a rigor, todas as que pude consultar rapidamente – trazem um termo parecido com 
“adufe” ou “tamborim”. Poderia ser, também, pandeiro. Às vezes essa palavra, que ocorre 17 
vezes na Bíblia Hebraica, é traduzida por tambores, tamboril. O mesmo termo ocorre também 
em Jz 11.34, naquele episódio da filha de Jefté. Ali é traduzida por adufe. Não há nenhuma 
dúvida quanto ao significado desse termo. Quanto a “adufe”, o Dicionário Houaiss registra que 
se trata de “um tipo de pandeiro quadrado de origem árabe, usado por portugueses e 
brasileiros”. Portanto, algo do contexto oriental, bem ao sabor do mundo bíblico. E, além disso, 
algo que os portugueses e brasileiros supostamente conhecem. 

 
O Salmo 66:1 recomenda: “Louvai a Deus com brados de júbilo, todas as terras.” A 

referência ao volume da música é marcante. Se você toca um piano que produz 50 dB e 
adicionamos outro de mesma intensidade, o efeito combinado será um som de 53 dB. Se 
acrescentar outro, teremos um total de 55 dB, explica Carl Seashore em Psychology of Music. 

 
Por décadas, a igreja ficou limitada a apenas louvar a Deus com músicas, quando 

vemos claramente nesse salmo, e em inúmeros textos bíblicos, a ordem de louvá-lo com tudo o 
que somos e o que temos. Geralmente pensamos muito sobre os instrumentos. É correto 
pensar assim, mas aqui também inclui o nosso corpo. Os movimentos de nosso corpo geram a 
dança, que é movimento ritmado. Os grupos religiosos que condenam o uso de batuques ou 
danças não possuem compreensão da expressão corporal do povo judeu em suas Festas. 
Além disso, querem impedir a aceitação de expressões musicais como o samba para 
comunicar a Grandeza de Deus para o povo brasileiro. 

Também não poderíamos deixar de lembrar que a dança é um poderoso ato profético, 
pois com ela guerreamos (Josué 6), celebramos, ministramos cura (João 5:4), festejamos 
(Lucas 15.25), louvamos (2º Samuel 6.14-16) e adoramos (Êxodo 15.20). A dança é a força do 
nosso corpo ao expressar hinos, orações, canções e a Palavra. Ela nos leva a louvar e adorar 
intensamente a Deus com todo nosso ser. A equipe de danças deve estar principalmente 
empenhada em anunciar a glória e a excelência de Deus e a apresentar as boas novas do 
evangelho. 
 
 
O modelo harpa e taça 
 

Recentemente, muitas salas de oração iniciaram atividades em residências, salas 
anexas de igrejas, Universidades e locais de trabalho. Inicialmente, o objetivo era criar um 
ambiente menos eclesiástico, porém mais focado em necessidades familiares e missionárias. 
Parece criar um ambiente mais dinâmico para a leitura das Escrituras e focado em intercessão 
dirigida. O texto base para essa nova dinâmica de liturgia encontra-se em Apocalipse 5:8. 

  
E, havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se 
diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e taças de ouro cheias de incenso, que 
são as orações dos santos. (Ap. 5:8) 

 
1. Harpa – representa os cânticos (música de adoração) que sobem perante Deus. Fala de 
adorar a Deus com instrumentos musicais.  
 

E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande 
trovão; e ouvi uma voz de harpistas, que tocavam com as suas harpas. E cantavam um 
como cântico novo diante do trono, e diante dos quatro animais e dos anciãos; e 
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ninguém podia aprender aquele cântico, senão os cento e quarenta e quatro mil que 
foram comprados da terra. (Apocalipse 14:2-3) 

 
2. Taças de ouro – representa aquilo que contém as orações dos santos que sobem perante 
Deus como incenso. Fala da oração intercessória na igreja.  
 

E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro; e foi-lhe dado 
muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, 
que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos 
desde a mão do anjo até diante de Deus. (Apocalipse 8:3-4) 
 
 
Conclusões 
 
 

1. Penso que é necessário repensar a liturgia de nossos cultos de oração a fim de 
proporcionar maior dinâmica, envolvendo as gerações mais jovens de um modo que 
lhes permita caminhar juntos com os membros mais experientes; 

 
2. O uso das ferramentas de comunicação na internet podem ser exploradas para agilizar 

pedidos de oração e comunicação de devocionais apropriados para manter os cristãos 
ligados nos valores do Reino de Deus durante a semana de trabalho; 
 

3. Alguns cânticos populares em nossas igrejas são mais adequados para eventos de 
música fora do ambiente eclesiástico ou eventos de mobilização entre jovens. Portanto, 
recomenda-se uma reavaliação de seu uso oportuno nos cultos realizados nas igrejas; 
 

4. Algumas igrejas utilizam o culto dominical como evento de celebração semanal visto 
que não ocorrem cultos ou utilizam grupos pequenos durante a semana. O desafio é 
criar um ambiente em que o Senhor Jesus seja exaltado através de cânticos 
congregacionais adequados, encontro confortador entre os crentes e uma pregação da 
Palavra de Deus relevante para promover o serviço genuíno e o testemunho pessoal. 
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