
  
 
 
 

 
LEMBRE-SE DE SIÃO E CANTE LOUVORES 
CÉLULAS / Lição #11/2019 
 
Meditem em Sl 137: 1 a 6; Tg 5:14; Ef 5: 18,19; Sl 18: 1 a 50 
 
Na alegria da liberdade cantamos um cântico ao Senhor, salmodiando a Ele nossa gratidão. 
Ao contrário, quando estamos na “babilônia”, lugar de cativeiro, não conseguimos entoar cânticos: 
nos entristecemos e permanecemos abatidos, sem a Graça presente em nós. 
 
Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? (Sl 37:4) 
 
Nessa correria da vida, muitas vezes “voltamos” a esta instância da babilônia, olhando para as 
circunstâncias e deixando de agradecer o que temos e somos em Deus. 
 
Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti! (Sl 137:5) 
 
Esta é a instância que precisamos PERMANECER: em Sião!  
 
Mesmo ao meio de tantas situações que a vida nos impõe, precisamos erguer um Altar de culto a 
Deus, nos alegrando em Sua presença em agradecimento e louvor e honra. 
 
Acumulamos dificuldades na vida, na saúde, nos negócios, na vida espiritual, familiar, porque “não 
retornamos a Sião” e ficamos cativos deste sistema, sem sensibilidade à instrução do Espírito Santo, 
envolvidos e cheios de pesos, choro, lamúrias, murmurações; sem cânticos, sem adoração e louvor 
Àquele que já nos deu tudo que precisamos. 
 
JERUSALÉM É A NOSSA MAIOR ALEGRIA! 
 
Proclame, produza com palavras, profetize, frutifique, conduza, anuncie, estabeleça na terra tudo o 
que já foi declarado pra você pelo Senhor. Decida permanecer em adoração, ainda que no cativeiro! 
 
TEMOS DIREÇÃO DO SENHOR PARA TODAS AS COISAS!  
Estais alguém entre vós doentes?  Chamem os presbíteros, orem, unjam com o óleo em nome do 
Senhor. (Tg 5:14) 
 
DEIXEM-SE ENCHER PELO ESPÍRITO, FALANDO ENTRE SI COM SALMOS, HINOS E CÂNTICOS 
ESPIRITUAIS, CANTANDO E LOUVANDO DE CORAÇÃO AO SENHOR (Ef 5: 18,19) 
 
RESTAURE AS HARPAS! PERMANEÇA EM JERUSALÉM, NA ALEGRIA DELE, QUE É A SUA FORÇA! 
 
Sabemos que “no meio dos louvores o Senhor habita”. (Sl 22:3) 
Ele é quem te enche de esperança! 
Adore-O! Louve-O! 
 
Decida permanecer nesta instância de louvor, sendo cheio de Sua presença, que renova e restaura 
todas as coisas. Pare de correr no ritmo da babilônia, entoe um novo cântico e adore ao Senhor! 
 
LEVANTE-SE, SENHOR!!! TUA PRESENÇA REINA SOBRE TUDO E TODOS! 
 
 


