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Estudos Bíblicos

IV. Meditando
“O salmista, resumindo tudo, acha que todas as coisas viventes em toda a
criação devem louvar ao Senhor. Talvez você não saiba, mas todas as
criaturas – grandes ou microscópicas – respiram. A respiração é essencial
para a vida.
“Você sabia que os ovos respiram ? um livro de minha biblioteca apresenta
a figura da superfície de um ovo vista por um microscópio eletrônico, que
aumenta a imagem 3.800 vezes. Ali na superfície do ovo existem espalhados pela casca uns orifícios parecidos com poros. Parecem crateras quando aumentados 3.800 vezes, mas na realidade são tão pequenos que somente as moléculas de ar podem passar por eles. O oxigênio é recebido do
ar e o dióxido de carbono é expelido pelo ovo através de minúsculos poros.
Os ovos respiram! Em todos os ovos, desde o gigantesco ovo da avestruz
com uma casca de dois milímetros de espessura, até o pequenino ovo do
beija flor, que tem a casca de quatro milésimos de milímetro, há poros respiratórios que asseguram o oxigênio suficiente para o filhote se desenvolver neles.
“O filhotinho da ave toma seu primeiro fôlego antes de sair do ovo. Você
provavelmente já percebeu quando descasca um ovo cozido que existe um
espaço de ar dentro da casca do lado mais largo do ovo. Como o ovo respira, esse espaço é mantido com ar puro e fresco. Quando chega o tempo
do filhote nascer, primeiramente ele bica a leve membrana desse espaço
de ar. Quando rompe essa membrana, é capar de tomar seu primeiro fôlego, e logo tem a força necessária para bicar a casca e sair.
“A luta do filhotinho para sair da casca é acompanhada de pequenas notas
pipilantes, primeiro dentro do ovo, e finalmente, quando emerge. Gosto de
pensar que o passarinho dentro do ovo está louvando ao Senhor com o
seu primeiro fôlego.” (Lições de Deus na Natureza – pág. 362)
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Introdução
Você já passou por situações difíceis em que o cântico espiritual veio à sua
mente e lhe deu forças ?
[ ] Sim
[ ] Não
Em caso positivo, você gostaria de partilhar sua experiência conosco ?

Neste mundo há numerosos espinhos, mas também há muitas rosas, em
meio a tudo isso. Para onde você dirige o seu olhar e atenção ? A vida na
terra está cheia de decepções; em compensação quão abundantes são as
bençãos de Deus. Mas para que lado você está olhando ? Em que sentido
o louvor pode nos ajudar ?

I. O Que a Bíblia Diz
Salmos 34:1

“Bendirei ao Senhor em todo o tempo; o seu louvor estará continuamente na minha boca.”
Salmos 145:2
“Cada dia te bendirei, e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos.”
Salmo 150
“1Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário; louvai-o no firmamento,
obra do seu poder.2 Louvai-o pelos seus poderosos feitos; louvai-o
consoante a sua muita grandeza
6
Todo ser que respira louve ao SENHOR. Aleluia!!”
Colossensses 3:16
“A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria;
ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros, com salmos, hinos e

cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações.”

III. Aplicando
Qual o cântico espiritual que você mais gosta ? Vamos cantar uma parte do
cântico preferido de cada um.

II. Compreendendo
“Assim como os filhos de Israel, jornadeando pelo deserto suavizavam pela
música de cânticos sagrados a sua viagem, Deus ordena a Seus filhos
hoje que alegrem a sua vida peregrina. Poucos meios há mais eficientes para fixar suas palavras na memória, do que repeti-la em cânticos.
E tal cântico tem maravilhoso poder. Tem poder para subjugar as naturezas rudes e incultas; poder para suscitar pensamentos e despertar simpatias, para prover a harmonia e ação e banir a tristeza e os maus pressentimentos os quais destroem o ânimo e debilitam o esforço.” (Educação,
págs. 166-167)
“A música, como a poesia e as flores, é, por natureza, própria para elevar e
enobrecer, devendo portanto ter seu lugar no culto de Deus, bem como na
vida e experiência de Seu povo. Ela se adapta a todas as disposições e
sentimentos da alma humana e, muitas vezes, quando falham outros meios, tem ela tocado corações. Depois da oração, a música parece o mais
apropriado meio de culto.”
Ilustração
Jorge Frederico Haendel, o grande compositor alemão, emigrou para a
Inglaterra e escreveu o famoso oratório Messias, em Dublim, Irlanda, entre
22 de agosto e 14 de setembro de 1741. O Rei Jorge compareceu à apresentação em Londres (1743).
O Monarca ficou tão impressionado com o coro de aleluias, que se pôs em
pé, em consideração ao Messias como Rei dos reis e Senhor dos senhores, e do qual ele mesmo era súdito.
O efeito psicológico do ato de todos os presentes se levantarem junto com
o Rei, perdurou. Esse costume existe até hoje. Sempre que é executado o
Messias, os ouvintes prestam essa homenagem ao invisível Rei do universo, ficam de pé e cantam com o coro: “Ele reinará para todo o sempre.
Aleluia!”

Razões para louvar:
Salmos 149:2

“Alegre-se Israel naquele que o fez; regozijem-se os filhos de Sião
no seu Rei.”
Salmos 149:4
“Porque o Senhor se agrada do seu povo; ele adorna os mansos
com a salvação.”
Salmos 145:7 e 8
“Publicarão a memória da tua grande bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irarse, e de grande benignidade.”
Salmos 145:14 e 19
“14 O Senhor sustém a todos os que estão a cair, e levanta a todos
os que estão abatidos.
19
Ele cumpre o desejo dos que o temem; ouve o seu clamor, e os
salva.”
Podemos regozijar-nos agora mesmo pela presença de Cristo em
nosso coração por meio do Espírito Santo. E quão maior e efusivo
não será o nosso regozijo quando nos encontrarmos pessoalmente
com o Senhor e participarmos dos louvores dos salvos de todas as
épocas.

