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PASSAGEIRO X ETERNO

SENTIR
O que você gosta tanto de fazer, que faria pelo resto de sua vida?

REFLETIR
Como está a sua vida de louvor e adoração?

Existe um entendimento claro de que cantar a Palavra não tem nada a ver com 
entretenimento?

Você tem conseguido exercitar fervor em sua demonstração de amor a Cristo mesmo em 
meio a lutas e dificuldades?

Você tem deixado coisas passageiras impedirem você de adorar aquele que tem o domínio 
sobre o tempo? 

APLICAR
Compartilhe com seu líder ou um amigo maduro da igreja se existe algo que tem impedido 
você de louvar a Cristo com fervor e intensidade. Medite na história que acabamos de ler e 
encontre dentro de você uma canção que só você pode oferecer a Deus e em qualquer 
situação.

APRENDER
Mateus 15:21-28 – A mulher cananeia

Vivemos em uma época que resume louvor e adoração em música. Por mais que a arte 
tenha um papel importante na história da humanidade e retrate a capacidade do homem de 
criar, por ser a imagem e semelhança de Deus, seria muito raso acharmos que louvar a Deus 
se trata apenas daquele período que antecede a mensagem no MAG ou aquela música boa 
que ouvimos com nossos fones de ouvido. 

Efésios 1:12 afirma que fomos criados para o louvor da Glória de Deus e isso significa que 
nada que venha desse mundo finito deve nos impedir de expressar o quanto amamos a 
Deus. 

Só é possível adorar a quem conhecemos, e a história dessa mulher e sua filha possessa tem 
algo a nos ensinar:

1º |LOUVAR EM TODO TEMPO|
Talvez nós nunca vamos viver a mesma situação dessa mulher, mas em meio à urgência com 
a saúde espiritual de sua filha ela ADOROU A JESUS. Diante de Jesus ela sabia que aquela 
situação seria temporária. 

Nada que é passageiro deve nos impedir de, com fervor, demonstrarmos o quanto amamos 
e confiamos em Cristo. 

2º |O LOUVOR QUE REVELA|
Enquanto investimos tempo adorando, louvando a Deus, nos deparamos com a mais pura 
verdade de quem Ele é, e com isso temos ainda mais clareza de nossa identidade. 

O sacrifício de louvor que agrada a Deus é o fruto dos lábios que confessam o nome de Jesus 
(Hebreus 13:15). Assim, todas as verdades que afirmamos sobre Jesus se tornam reais em 
nosso interior. 

Aquela mulher adorou a Jesus enquanto o Mestre ainda estava em silêncio, pois ela tinha 
convicção que só Cristo tinha autoridade para salvar sua filha.

ORAÇÃO
Antes de orar, invistam tempo em louvor e adoração a Deus. Cantem algo que agrade a Deus 
juntos e afirmem o quanto vocês confiam em Deus em todo tempo. Orem uns pelos outros 
para que nada os impeça de viver uma vida de adoração.


