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DIAMANTES – 20 FAÇA DA ADORAÇÃO UMA PRIORIDADE  
 

Graça e paz adorador de excelência! Sabia que Deus procura por você? ( ver João 4.23) Quando 

você adora a Deus durante um momento de pressão, você agarra o inimigo pelo pescoço. Você 

não está em uma posição defensiva; você está no ataque. Isso é Poderoso! Existe um verso em 

Salmos que nos diz: “Tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor” (Salmo 150:6). Isso não é uma 

sugestão e sim  um comando. Você foi criado para louvar e adorar seu Pai celestial. Quando você 

começa a erguer bem alto o nome do Senhor, você começa a mudar. Você se torna um vencedor, 

não uma vítima. Você se move para um novo território. Você deixa o passado para trás e marcha 

para a Terra Prometida. Os propósitos de Deus sempre superarão os planos do homem. 

 

A adoração coloca a nossa vida na perspectiva correta. Ajuda-nos a ver quem somos em relação 

a quem Deus é. Quando olhamos além de nossas circunstâncias terrenas e louvamos nosso Pai 

celestial, lançamos o Espírito do Senhor antes de nós. Declaramos nossa dependência d'Ele, 

tornando conhecida sua presença em nossas vidas. Nisso, mudamos a atmosfera.  

Quando adoramos, fortalezas e vícios podem ser quebrados. O pecado não pode mais nos manter 

cativos. Nossa adoração nos prepara para a vitória (ver 1 Crônicas 20:21). Há muito propósito 

em nossa adoração. Quando cantamos, Deus ouve. Ele responde. Continue adorando antes que a 

porta se abra. Olha, você vai passar mais tempo na vida esperando do que recebendo. Portanto, 

acalme-se e aprenda a esperar em Deus.(Gálatas 6:9). O tempo certo é quando Deus sabe que 

você está pronto. 

 

Vemos nas escrituras muitos relatos de como a adoração foi decisiva para situações difíceis: 

Em ( Atos 16:25-26). Paulo e Silas na prisão, as cadeias caíram após o louvor e adoração 

daqueles fervorosos homens de Deus. Em 2 Crônicas 20:1-30, o  rei Josafá estava aflito diante 

de uma ameaça de guerra contra o povo de Deus! A palavra diz que todo povo de Judá jejuou e 

adorou ao Senhor. O Espirito do Senhor veio sobre um levita, um adorador,  e Deus disse ao 

povo para não temer, pois aquela guerra era do Senhor! Deus deu a estratégia para aquela 

batalha! Apenas ficar na posição e adorar!  Os levitas louvaram  ao Senhor de em ALTA VOZ 

no dia anterior a batalha, e no dia seguinte bem cedo, colocaram suas vestes adornados, e 

posicionados, adoradores a frente do exercito, marcharam, renderam graças ao Senhor e todos 

começaram a adorar de tal maneira que seus inimigos ficaram em confusão, Deus guerreou por 

eles e os inimigos foram derrotados, aleluia! 

 

Você está com medo? Louve! Está angustiado? Louve! Está abatido? Louve! Está preocupado? 

Louve! Tem um exército se levantando contra você? Louve! E mesmo se tudo estiver muito 

bem, louve ainda mais! O povo não deixou de louvar e adorar ao Senhor quando a guerra foi 

vencida, pelo contrário, foi aí que eles reconheceram que a vitória veio do Senhor e levantaram 

um altar de adoração ao Deus que os concedeu a vitória! ( leia 2 Crônicas 20:25-28). Até os 

reinos vizinhos com temor diante de tudo o que Deus havia feito por seu povo. ( 2 Crônicas 20:29. 

 

Que o Espirito Santo encha sua vida e seu coração com adoração profética para vencer o 

inimigo! Ha poder na adoração profética, não perca tempo e utilize agora mesmo essa ferramenta 

poderosa que seu Deus te concedeu!!! 
 


