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Palavra BASE:  
Gênesis 2:7-8“E formou o SENHOR Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da 
vida; e o homem foi feito alma vivente. E plantou o SENHOR Deus um jardim no Éden, do lado oriental; 
e pôs ali o homem que tinha formado” 
 
Gênesis 2:25 ” E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher; e não se envergonhavam” 

 
O Senhor nos criou como sua imagem e semelhança, em um paraíso e nos preparou o melhor da terra. 
O homem se encontrava nu, mas não se envergonhava, e isto significa: 
 

a) Não havia malícia em sua mente e em seus movimentos – Eram puros e inocentes. 
b) Estamos revestidos de santidade quando estamos na presença de Deus. 
c) Adão e Eva eram uma oferta santificada diante de Deus. 

 
No jardim do Éden havia alegria, musica e porque não, DANÇAS, onde Adão e Eva já dançavam e 
adoravam juntos ao Senhor. 
Isaias 51:3 “Pois Jeová conforta a Sião, conforta todos os lugares desolados, e faz o seu deserto como o 
Éden e o seu ermo como o jardim de Jeová; nela se achará gozo e alegria, ação de graças e som de 
música”  
 
Eva: Em hebraico significa Vida 
Adão: Em hebraico significa terra vermelha, barro vermelho “sangue” 
 
 
A VONTADE/DESEJO DE SATANÁS É NOS TIRAR DO ÉDEN, COMO? 

1. Trazendo envolvimento com a serpente – Aliança/Comunicação com o mundo 
- Cuidado com a dança sedutora do mundo 
 

2. Comendo do fruto do pecado – Atitudes cometidas 
- Todas as nossas atitudes tem consequências em nossas vidas, sejam boas ou ruins. 
 

3. Não se posicionando como deveríamos (obediência e submissão) 
 - Quando não somos obedientes à vontade do Pai, somos roubados e mortos pelo inimigo. 

 
 

RESULTADOS DO PECADO 
1 Passaram a ter o corpo do pecado e não mais o corpo de Honra 

- Deus deseja que nosso corpo, como templo do Espírito seja habitação da honra e glória do Senhor. 
 

2 Deus se afastou deles – Envergonhou a Deus 
- O pecado afasta o homem de Deus. Como iremos dançar longe de Deus? 
 

3 Trouxe vergonha e humilhação (após o ato do pecado, eles se cobrem de vergonha). 
- Um dançarino pode ser uma pedra de tropeço para a igreja e desonrar a Deus quando não esta 
posicionada. 
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HOUVE UM PLANO DE REDENÇÃO PARA O HOMEM – ADÃO E EVA 
Deus colocou cobertura de um animal, e o sangue serviu como sacrifico o perdão. Simbolizando o 
sacrifício e sangue de Jesus por nós. 
Gn 3:21 “E fez o SENHOR Deus a Adão e à sua mulher túnicas de peles, e os vestiu” 
 
PORQUE ADÃO E EVA FORAM CRIADOS? PORQUE NÓS FOMOS CRIADOS? 
Adão e Eva foram feitos para louvar ao Senhor! Ele também nos fez com esse proposito. 
 
Sl 100: 1e2 “Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra! Prestem culto ao Senhor com alegria; entre 

na sua presença com cânticos de alegres.” 

Louvor em hebraico: Elogio  

Salmos 150:1-6 “Louvai ao SENHOR. Louvai a Deus no seu santuário; louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus 

atos poderosos; louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta; louvai-o com o saltério e a 

harpa. Louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos. Louvai-o com os címbalos 

sonoros; louvai-o com címbalos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego louve ao SENHOR. Louvai ao SENHOR” 

Sl. 149.1-9 “ Louvai ao SENHOR. Cantai ao SENHOR um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel 
naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu Rei. Louvem o seu nome com danças; cantem-lhe o seu louvor com 
tamborim e harpa. Porque o SENHOR se agrada do seu povo; ornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória; 
alegrem-se nas suas camas. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de dois fios nas suas mãos, Para 
tomarem vingança dos gentios, e darem repreensões aos povos;  
Para prenderem os seus reis com cadeias, e os seus nobres com grilhões de ferro; Para fazerem neles o juízo escrito; esta será a 
glória de todos os santos. Louvai ao SENHOR.”  

 

ENTENDENDO O LOUVOR 

A palavra hebraica HALLELÚIÁH é traduzida por "Louvai ao Senhor". 

O louvor e a adoração é a mais poderosa arma que Deus dispôs ao seu povo. 

Conheça as raízes da palavra LOUVOR: 

HALÁL: Tinir, soar, som agudo, voz possante, cantar, entoar louvores, celebrar, glorificar, elogiar com 

grande entusiasmo. 

HALÁL: Libertar, abrir, romper, começar, dançar 

HUL: saltar, girar, torcer, contorcer-se dores, contorções do parto 

HALÍL: flauta 

MAHOL: dança, salto, giro 

MAHALAT: canção, hino, Poema, cítara 

Veja só: Dança, canção, tinir de instrumentos, flauta, cítara, hino, poema, saltar, girar todas estas palavras 

são sugeridas pelo som HALAL e seus parentes fonéticos HALAL- HUL- HIL. 
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Vamos dançar, vamos cantar, vamos saltar de alegria, vamos entoar poemas, vamos tinir campainhas, 

vamos tocar instrumentos de corda e de sopro, vamos elogiar, vamos glorificar. 

Toda manifestação que se proponha a enaltecer e elogiar o Senhor de modo santo e reverente é louvor.  

Sl 22:3 “entronizado sobre os louvores de Israel” -   Deus está entronizado entre os louvores.   

 
FOMOS CHAMADOS PARA LOUVAR A ELE COMO OS LEVITAS 

Êxodo 32-1 “Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão, e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos 

deuses, que vão adiante de nós; porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe 

sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro, que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos, e de 

vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro, que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a 

Arão. E ele os tomou das suas mãos, e trabalhou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Este é 

teu deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, 

acendeu-se-lhe o furor, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte; E, vendo Moisés que o povo estava 

despido, porque Arão o havia deixado despir-se para vergonha entre os seus inimigos, Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e 

disse: Quem é do SENHOR, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi.”  

 
DANÇARINO, ENTENDA SUAS GUERRAS ESPIRITUAIS  
Três conhecimentos para a constituição espiritual do dançarino adorador 
 
1. SABENDO QUE QUEM LOUVAVA A DEUS ERA LÚCIFER E AGORA ELE DESEJA ROUBAR ESTE LOUVOR A 

ELE – Nossa guerra é direta com ele 
Ez 28.13- 15 “Estavas no Éden, jardim de Deus; de todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o 
ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda; de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos; no dia em que foste criado, 
foram eles preparados.Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci; permanecias no monte santo de Deus, no brilho das 
pedras andavas.  Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniqüidade em ti.” 
Ez 31.8 e 9 “Os cedros no jardim de Deus não lhe eram rivais; os ciprestes não igualavam os seus ramos, e os plátanos não tinham 
renovos como os seus; nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Formoso o fiz com a multidão 
dos seus ramos; todas as árvores do Éden, que estavam no Jardim de Deus, tiveram inveja dele” 
Ez 31.16 a 18 “Ao som da sua queda, fiz tremer as nações, quando o fiz passar para o além com os que descem à cova; todas 
as árvores do Éden, a fina flor e o melhor do Líbano, todas as que foram regadas pelas águas se consolavam nas profundezas da 
terra. A quem, pois, és semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia, descerás com as árvores do Éden 
às profundezas da terra.” 

 
MEDITE: 
- Estamos no altar do Senhor preparados? 
-Como iremos vencer aquilo que não sabemos? 
-Será que estamos revestido desse conhecimento e da armadura ou inimigo está deixando para que 
quando tivermos mais evidencia assim a queda ficara maior? 
 
Deus hoje vai te revestir da sua unção de autoridade e estaremos preparado para guerra espiritual.  
- O ministério de dança a arte de dançar  será um instrumento nas mãos de Deus. 
Estamos em uma batalha quem quer ganhar a batalha? 
 
Da mesma forma que a serpente quis expulsar do paraíso Adão e Eva, a serpente quer tirar você do altar 
de Deus. 
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 1 Pedro 5:8 “Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o Diabo, anda em derredor, rugindo como leão, e 
procurando a quem possa tragar;” 
 
 2. PRECISAMOS NOS REVESTIR DA ARMADURA DE DEUS – Este é o nosso verdadeiro figurino 
Não podemos estar nus no altar (como homem natural no pecado), mas, precisamos da armadura de 
Deus 
 
Efésios 6:11-24 “Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. 
Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes 
das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, 
para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a 
verdade, e vestida a couraça da justiça; E calçados os pés na preparação do evangelho da paz; Tomando sobretudo o escudo da 
fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.  
Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus; Orando em todo o tempo com toda a 
oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos.” 

 
Nossa luta é contra satanás ele é nosso adversário e vemos o quanto ele tem roubado os dançarinos do 
Senhor, justamente não estão revestidos dessa armadura e se expõe no altar adorando ao Senhor e daqui 
a pouco ou saem da igreja, ministério ou começam a viver as brigas carnais onde irmão mata irmão, como 
Caim e Abel. 
 

3.  TEMOS QUE LUTAR DIRETAMENTE E DIARIAMENTE CONTRA: 
 

1 Principados: O termo "Principado" se define como um território, ou uma região que dá o título a 
um Principado.  
Ex. Dn. 10. Os problemas persistem e de um forma ou de outra são uma praga na Igreja, Lar, e podem 
indicar a presença de agentes do mal para causar problemas nesta área. Satanás tem um plano de batalha 
particular para cada área geográfica e cada grupo humano (família). 
Ele considera a densidade da população rural e urbana, conhece bem as raças, nacionalidades, tribos, clãs 
e famílias.  
Ele conhece muito bem o seu inimigo e está preparado para a luta. 
Principado do Brasil “rainha do céu” 
 

2 Potestades: Também chamadas de Fortalezas: Este termo também traduz por autoridade, são os 
demônios sobre diversas áreas, se referem a gêneros de certos males. 
As opressões de poder entram nas famílias quando estas se entregam a pecados em particular. Até Igrejas 
podem uma comissão de poder "divisão e contenda".  
COMO VENCER: 
a) Evitar a influência:  Se estou em um lugar em que há contenda devo tomar cuidado para não ser 
atraído.  
b)  Ore especificamente: DEUS mostrará o espírito em particular.  
c)  Viver no espírito oposto:  Significa que quando vejo a influência de um espírito, eu preciso reagir 
de um modo contrário.  
Exemplo: Se encontrarmos depressão, devemos decidir a louvar a DEUS.  
Regozijar-nos em todas as coisas correspondendo a força espiritual de maneira oposta. Assim derrubamos 
esta potestade. 
 

3 Dominadores: São espíritos, manifesta nas pessoas, domina a pessoa no sentimento. Faz sentir 
medo, depressão, diretamente ao individuo. Esta designação enfatiza a intenção de controlar, exercer a 
vontade sobre outros.  
 
4 São HOSTES ESPIRITUAIS. O significado é "maldade".  
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Sugere tudo que é altamente mau; destruidor por natureza. Eles não estão interessados numa zona 
geográfica, estão interessados em indivíduos, sobre sua conduta individual, seus hábitos e ações.  
Precisamos compreender que nesta luta contra principados e potestades estamos batalhando contra 
seres espirituais de vários graus de autoridade.  
Jesus Cristo deixou evidente que era necessário "amarrar ao homem valente" antes de entrar na casa e 
pegar suas riquezas.  
Muitas pessoas estão presas a algum tipo de valente na sua vida; exemplos: Imoralidade, Pensamentos 
impuros, vícios, medos, falta de perdão, mágoa , angustia, depressão, como pode alguém entrar na casa 
do valente sem ter que amarra-lo e saquear à casa. 
 Mt. 12:29.  
Precisamos saber contra quem estamos lutando. Paulo disse que não dava golpes contra o ar, nem corria 
sem destino. I Co 9:26. 
 
 

12 ELEMENTOS PARA NOS REVESTIR COMO DANÇARINOS: 
 

1. Cingindo com a verdade: segurança absoluta contra o laço do passarinheiro eda peste perniciosa 
(Sl 91:3,4). Também é arma de ataque, pois nada pode contra a verdade (II Co.13:8), é 
instrumento libertador (Jo 8:32). 

2. Couraça da justiça: Vestimenta protetora contra as acusações dos nosso adversário(Rm 8:33). 
3. Calçados os pés na preparação do evangelho: O único que ilumina o caminho e livra do tropeço 

(Sl.119:105,165). 
4. Escudo da fé: Apaga todos os dardos inflamados do maligno (Ef  6:16); garante 

asegurança dos que o utilizam "Crede no vosso Deus e estareis seguros" (II Cr. 20:20). 
5. Capacete da salvação: É a proteção mental da Esperança da Salvação contida em  todas as 

promessas de Deus (I Ts. 5:18). 
6. Espada do Espírito:  Conhecimento da palavra,  Meditar e vive-la na intensidade 

        Oseas 4:6 “O povo morre por falta de conhecimento” 

 Conhecimento da palavra 

 Conhecimento Técnico da dança  
7. Oração: A oração é o desejo sincero da alma. A oração é o enunciado de um suspiro, o cair de 

uma lágrima. A oração é a linguagem mais simples, que os lábios infantis podem experimentar.A oração é o 
clamor mais sublime que atinge a Majestade nas alturas. A oração é o hábito vital do crente. É a 
sua atmosfera nativa. A oração é a voz contrita do pecador, que retorna dos seus maus caminhos.  
 Jo 16:24 “A oração abre o caminho de acesso ao Pai, a fonte de todo o bem estar” 
Heb 4:16 “A oração é ajudada pelo Espírito (II Tess 3:5) e isso através de Cristo” 
Ef 2:18.3 “Ela ajuda os homens a atingirem seus destinos, mediante o cumprimento de suas 
respectivas missões”  
Col 4:2-4.4 A oração é um ato de criação, pois pode alterar tanto as pessoas quanto as 
circunstâncias. Jesus deixou o exemplo; Ele vivia em constante oração  
 Mt 14:23. Orar é ouvir o que Deus fala com você é ter comunhão com Ele 

8. Suplica a Deus: 1. Petição ou Súplica. É "um pedido formal a um poder maior." É a 
apresentação a Deus de um pedido, visando  satisfazer uma necessidade pessoal, tendo 
como base uma promessa de Deus. Nesse tipo de oração, já tenho o conhecimento de qual é a 
vontade de Deus, pelo que o pedido será feito em fé, com a certeza da resposta, antes 
mesmo da sua manifestação, de acordo com Marcos 11:24: "Por isso vos digo que tudo 
quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco” 

9. Vigiando: é a palavra chave neste conflito espiritual. O diabo está sempre procurando uma 
oportunidade, onde a ARMADURA escorregue para arremessar seus dardos inflamados. 
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10. Perseverando:   
Hebreus 10:36 “Porque necessitais de perseverança, para que, depois de haverdes feito a vontade de 
Deus, alcanceis a promessa.” 

11. Confiança, coragem: N m 4 - 7  “Correm como valentes, como homens de guerra sobem os 
muros"  
Covardes e medrosos não pertencem ao Exército de Deus. "Deus não nos deu espírito 
demedo, mas de ousadia..." 
II Tm.1:7  O medo é fé negativa. O diabo sente-se à vontade na área do medo e da covardia, pois 
sua estratégia consiste em amedrontar e intimidar as pessoas.  
12 Suplica ao Santos: Oração uns pelos os outros , santos somos nós irmãos 
Tiago 5:16 “Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem 
curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz” 
 

 
12 são os 12 discípulos do Senhor, enviados como apóstolos para fazer uma revolução. 
 
 
Deus nos envia como dançarinos ungidos com 12 ARMAS ESPIRITUAIS para fazer uma 
revolução nessa terra como os apóstolos fizeram. 
 
 
Deus te abençoe grandemente. 
 
Pastora Carol Bassi 
Praise Cia. de Dança 
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