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06/13: “O Ministério do Louvor” – Êxodo 15; Salmo 100; Mateus 26; Romanos 8
“E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras” ( Mateus 26.30)

Olá Amado(a).
Na relação espiritual, louvar é adorar. Louvor e adoração se encontram interligados no Culto Cristão.
Entretanto, necessário lembrar que o Culto Cristão não pode ser comparado e tampouco confundido com
o Culto do Velho Testamento.
Ali a importância se encontrava no “Santo dos Santos”, lugar representativo da presença de DEUS no
Templo físico de Jerusalém. A expressão “DEUS está no Templo” validava toda estrutura Cúltica instituída na
Lei e no Sacerdote Levítico, intermediário entre o adorador e o próprio DEUS na relação de Culto, ou adoração.
O Salmo 100 ao admoestar, “Entrai em seus Átrios com Louvor” faz referência direta e específica às
celebrações no Templo de Jerusalém.
O Culto, a adoração e o louvor, no Novo Testamento toma uma forma e um sentido completamente
diverso daquele apresentado no Velho Testamento, desaparecendo a figura de Templo físico.
No Cristianismo, a adoração foi bem definida por Jesus em seu encontro com a “mulher samaritana” ao
afirmar que “... os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em Verdade; porque o Pai procura a
tais que assim O adorem” (João 4.23). A destacar “espírito” e “Verdade”:
1) – Como ainda estava distante a sua morte, é claro que a referência a “espírito” se relaciona com o fato
de que DEUS não possui a forma material, carnal e terrena do homem. A adoração então não é materializada
nem requer representações. Tampouco a adoração é corporal, pois também física. Ao acrescentar, “DEUS é
espírito, e importa que os que O adoram O adorem em espírito e em Verdade” (v.24), Jesus deixa claro que a
adoração requerida, a que importa, não envolve a participação do corpo, da matéria, nem a materialização da
adoração em formas ou representações. É uma relação intrínseca entre o adorador e o Ser Adorado.
2) – Após este encontro Jesus se anunciará como “a Verdade” e promete que nos enviaria o “Espírito da
Verdade” (João 14,15 e 16). Os “verdadeiros adoradores” adorarão ao Pai, portanto, de forma não material,
“em espírito”, e pela “mediação de Jesus” como disse: - “Ninguém vai ao Pai senão por mim” (João 14.6).
Apenas os que se reconciliaram com DEUS, pela “Fé em Jesus”, têm acesso direto ao Pai, quando
adoram em espírito. A função do Espírito da Verdade (Espírito Santo) é a de convencer o homem e o orientar
nesta busca pela Verdade.
Quando Jesus ensina acerca do joio e do trigo, a analogia nos coloca em posição crítica não somente em
relação às formas de Culto existentes e outras que se multiplicam, mas também em relação à nossa própria forma
de adoração e de louvor. Afinal, diante dos ensinos do Mestre, temos nos apresentado como Joio ou Trigo?!!
O chamado “Ministério do Louvor” é um ministério auxiliar do “Culto Cristão” comunitário, e deve
envolver o “...falando entre vós em salmos, hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor
no vosso coração”, conforme admoesta Paulo aos Efésios 5.18-19.
Neste ensino de Paulo deveríamos atentar mais para “cantando no vosso coração”, o que nos aponta
para a ordem de Jesus – em espírito. Nosso louvor será, portanto, em espírito, conforme ensino recebido.
O simples cantar não é adorar, não é louvar. O repetir cânticos, salmos e poesias podem significar
“nada”, se constituindo em meros “mantras”, mesmo tendo por origem a adoração de outros.
Hoje, pelo Novo Testamento, “entrar em seus átrios” representa o total acesso ao trono da Graça, onde
o Crente se torna o Templo, pelo selo do Espírito Santo recebido no momento de sua Fé para a Salvação.
Isto se dá em espírito, dependendo apenas da integridade da adoração, e da sinceridade do envolvimento
espiritual, como está escrito: “Buscar-me-eis e me achareis; quando me buscardes de todo o vosso coração”.
“Atenta, pois, para o Ministério que recebestes do Senhor para o cumprires” (Cl 4.17). Halelu Yah!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu YAH! Significa “Louvemos YAH” onde “YAH” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS YAHU).

