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ü	 VOCÊ SABE O QUE É UM “LEVITA”?

Se você ler, na Palavra de Deus, 
em Números 8:11, “levita é todo aquele que serve no ministério do Senhor”.

Baseados neste fato, os músicos que têm a pretensão de se acharem os levitas na Igreja, deverão começar a analisar melhor esta postura.
Aquele irmão que limpa o salão, que mexe com a transparência (no retro), que recebe as pessoas para reuniões/cultos e faz isso de coração, para agradar a Deus, é um levita. 
Ele só não se envolve com a música, mas é um levita.

Uma das primeiras coisas que devemos querer, pra sermos bons levitas, em se tratando da área da música, tanto quem toca ou canta, é SERMOS IMITADORES DE CRISTO (Ef. 5:1).
Querer imitar é querer ser igual, ser parecido.

Mas pra sermos parecidos com Jesus, 
devemos aprender 03 características sobre Ele.

1ª) SEM GLÓRIA, SEM HONRA, SEM INTERESSE PESSOAL

Nossa oração deve ser: 
“Senhor, ao ministrar louvor, não quero honras, não quero glórias. Isso tudo pertence à Ti. Me esvazio de mim mesmo e me humilho na Tua presença”.

(Infelizmente existem pessoas que quando estão tocando e cantando, se preocupam mais em observar a reação da congregação, ao virem o seu desempenho, do que em propriamente louvar).
O que nos impede de concentrar toda a nossa atenção no Senhor, na adoração ao Senhor, é o medo que temos do ser humano.

“Ish... O que fulano vai pensar se eu fizer assim? 
E o cicrano? Vai achar que eu tô maluco(a)!”

Músico tem muito medo de errar na hora H; as pessoas que realmente adoram a Deus não se importam com aqueles que estão ao seu redor. Tudo o que sabem é que estão em comunhão com Ele e que se houver qualquer tipo de problema, Ele resolverá.
Apenas 03 pessoas me interessa agradar: Pai, Filho e Espírito Santo.

Devemos cuidar dos nossos sentimentos, pois se há uma coisa que o inimigo faz de tudo pra mexer (com quem lida com o ministério do louvor), é o ego.

O diabo sabe que a música é um elemento divino para a ministração no mundo espiritual. Ele sabe que o louvor liberta. Por isso ele tenta ter os melhores sons, os melhores músicos, os melhores shows (mega-shows), as melhores bandas, os melhores equipamentos.

Ele sabe que a música penetra o mundo espiritual.
É só observar os grandes astros da música daqui e de fora...

NÓS TAMBÉM SABEMOS QUE O LOUVOR LIBERTA!

Muitas vezes, vemos pessoas chegando à igreja totalmente despedaçadas, arrebentadas, sem saber até o que vieram fazer na Igreja; mas na hora da ministração do louvor (cantado), o quadro muda de figura...

Você e eu, como levitas, atuantes e com talentos na música, precisamos nos cuidar, pois não podemos, de maneira alguma, viver uma vida de músico, de levita, querendo honras e glórias para nós mesmos. 
Precisamos nos esvaziar!!! E por que? 
Porque se não nos cuidarmos, daqui a pouco vamos abrir fã-clubes. 
De repente os olhares estarão focados em nós, como alguém que está sempre acima, no alto. O Senhor deseja que vivamos em humildade.
É muito importante que saibamos que o Senhor não precisa de bons músicos. Isso Ele já tem ao Seu lado. Os anjos cantam e tocam pra Ele o tempo todo. Pense em Davi, tocando sua harpa para o Senhor...
O que o Senhor deseja, de verdade, é bons ADORADORES!

2ª) TOTALMENTE OBEDIENTES À VONTADE DE DEUS

Somos criativos. E isso eu sei muito bem, por causa da minha profissão (sou publicitária).
Brasileiro, então... Tem criatividade de sobra!
Monte um quadro na sua mente: pensamos em fazer algo na Igreja; aí, basta ouvir um pouco aqui, um pouco ali, e a mente começa a fervilhar.
Posso fazer assim, posso fazer assado, posso fazer isso, posso fazer aquilo. 
E posso, e posso, e posso... Claro! Tudo vai contribuir para o crescimento da Igreja.
Será? Será que na ânsia de acertar, querendo fazer 1000 coisas, tudo-ao-mesmo-tempo-agora, paramos pra perguntar ao Senhor se o que temos em mente, é também a vontade dEle?!? E pode ter certeza: quando não fazemos essa pergunta à Ele, quase sempre “damos com os burros n’água”.  A probabilidade do fracasso é bem maior; pode apostar...

Quer uma dica de sucesso em todos os seus projetos?

Submeta-se à vontade do Senhor. Falo por experiência própria...

E QUANDO TIVER MUITA SEDE DE FAZER E ACONTECER,
VÁ NA PALAVRA DE DEUS E LEIA “ISAÍAS 5: 8/9”



3ª) RESGATAR VIDAS PARA O REINO DE DEUS

O que Jesus disse à mulher samaritana (já disse isso anteriormente...)? 
Que “o Pai procura adoradores”. ADORADORES. (João 4:23)
E não adoração. Aliás, o Senhor não precisa da nossa adoração. 
Ele continua sendo Deus, quer você O adore ou não.
Mas o louvor existe, quando o tiramos da alma. O Senhor não deseja que nos esforcemos para adorá-Lo. E esse esforço realmente não acontece, quando lembramos do sacrifício da cruz,  de todos os milagres que Ele já operou em nossas vidas.
SIMPLESMENTE O ADORAMOS! E ESSE LOUVOR RESGATA VIDAS. 
As nossas e as de outros.

Sinto muito em te dizer isso: você pode se arrebentar, fazendo 1001 coisas com a tua voz, com o teu instrumento, com o teu corpo (pensando, agora, em coreografia), com o teu talento de ator/atriz, MAS, se as suas atitudes forem de encontro, ou seja, contrárias, ao que o Senhor quer para a sua vida, isso tudo será vão, pois você jamais conseguirá atingir, tocar as pessoas. 
Você até pode ser usado por Ele, pois Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer; mas isso não significa que vocês seja aprovado por Ele. 
E é isso que deve importar, realmente: se somos aprovados diante dEle.
Confira em II Tim. 2:15 – Tiago 1:12 – I Tess. 2:4

DEVEMOS ORAR PARA QUE O SENHOR LEVANTE LEVITAS QUE SE PREPAREM NA PALAVRA DE DEUS, NA UNÇÃO DO SENHOR, NO TESTEMUNHO DE VIDA, PARA ASSIM DARMOS FRUTOS PARA O REINO. 
HOJE EM DIA, INFELIZMENTE, HÁ MUITAS “ESTRELAS”, MÚSICOS E CANTORES MAIS PREOCUPADOS COM SUAS CARREIRAS, DO QUE TRABALHAR PARA A EXPANSÃO DO REINO DE DEUS.

Quando nos entregamos em qualquer trabalho na Igreja, visando tão somente a Glória do Senhor, sendo manifestada nas nossas vidas, e nas de outros, o Senhor mesmo nos enche de criatividade para trabalharmos melhor pra Ele.

ü	DIGA NÃO À IDOLATRIA

O que tem ocupado, verdadeiramente, o 1º lugar no seu e no meu coração?

Qualquer coisa, ou pessoa, que não for exatamente a Pessoa do Senhor Jesus, isso poderá ser chamado de “ídolo”: dinheiro, poder, interesse próprio, opinião pessoal, pessoas, Internet, TV, vídeo-game... 

Voltando ao ponto da 1ª característica de Jesus (sem honras, sem glórias), a vaidade é um ídolo terrível, capaz de fazer com que a gente se esborrache com tudo no chão.

Quanta coisa pode estar tomando o lugar do Senhor, nas nossas vidas...



Como ser levita, adorador, tocar instrumento, ministrar louvor com a nossa voz, tendo ídolos dentro de nós?

Muitas vezes admiramos esse ou aquele músico/cantor, mas no fundo sabemos que nunca seremos como ele, pois não queremos abrir mão dos nossos próprios interesses, para sermos parecidos com ele. 
“Ele estuda muito; se dedica muito... E eu tenho tantas outras coisas à fazer...”

Muitas vezes é mais fácil enxergar ídolos de longe: na macumba na esquina, no altar na casa de alguém que não conhece a Jesus, nos penduricalhos no pescoço das pessoas. Talvez assim, seja menos dolorido olhar pra dentro e descobrir quantos ídolos existem dentro de nós.

Vejamos o que diz em Zacarias 13: 1/2

Peçamos ao Senhor que Ele arranque de nós todo ídolo, se este existir.

ü	GOVERNO PRÓPRIO

Qualquer liderança na Igreja (mais especificamente na área do louvor, que é sobre o que estamos tratando aqui) tem que estar debaixo da liderança de um Pastor.

NÃO EXISTE MINISTÉRIO DE LOUVOR INDEPENDENTE.

Obviamente que o Pastor não pode (e creio que nem quer) fazer tudo sozinho. 
Cada ministério (dentro da igreja) deve ter o seu líder, mas essa liderança tem que estar se sujeitando a liderança do Pastor.
Não existe ministério particular.
Existe o Corpo e os dons que Deus dá à cada um.

O Ministro de Louvor Ron Kenoly (seguramente um dos melhores do mundo) relacionou 10 coisas NUM LÍDER DE LOUVOR, que incomodam o Pastor.


1)	Não começar na hora
2)	Não terminar a tempo
3)	Falar muito antes, durante e depois do culto
4)	Cantar coros que não são apropriados para a adoração
5)	Roupa inadequada
6)	Ir muito além das pessoas e perder-se no seu próprio mundo
7)	Abuso verbal com relação à congregação, quando a resposta não é a desejada
8)	Cantar numa tonalidade muito alta, ou muito baixa, para a congregação
9)	Redundância por cantar os mesmos coros, semana após semana
10)	Ter a sua própria agenda




Já o Pastor Dick Bernal (que é o Pastor do Ron Kenoly), descobriu 10 coisas que incomodam UM LÍDER DE LOUVOR, em relação ao Pastor.

1)	Falta de apoio da parte do púlpito (do pastor)
2)	Cortar o período de louvor em virtude de limitações de horário
3)	Um pastor (e esposa) que não participam do louvor
4)	Ouvir sobre todos os problemas sem apreciação pelas boas coisas
5)	Ser solicitado a executar um número de improviso (isso é muito constrangedor quando a equipe de louvor não conhece a música solicitada)
6)	Quando a esposa do pastor deseja liderar o departamento
7)	Não enviar o líder de louvor à seminários e conferências que seriam de grande ajuda à igreja
8)	Não alocar orçamento suficiente para a compra de um bom equipamento musical
9)	Pastores que não gastam um tempo de qualidade com os seus líderes de louvor para orar e aconselhá-los, especialmente em tempos difíceis
10)	Pastores que não confiam na capacidade de seus líderes de louvor, para formar uma equipe de primeira qualidade

Vendo tudo isso, a gente percebe o quanto é importante que estejamos andando juntos, ao lado da liderança da igreja (no caso, os Pastores).

Sendo assim, se por um acaso você tem em mente começar algum ministério na Igreja, primeiro ore e pergunte ao Senhor se essa também é a vontade dEle.
Depois, vá falar com o seu Pastor.

Por último, quero falar com você, que não sente vontade de fazer nada na Igreja porque se sente incapaz, se sente “um zero à esquerda”.

Um irmão, que por muitos anos foi ourives em Nova York, compartilhou com o Pastor (e Ministro de Louvor) Sóstenes Mendes (da Igreja Batista do Getsêmani/BH) o processo de “como purificar o ouro”.
Pega-se uma pedra bruta, fosca, sem vida, e coloca-se numa panela arredondada em forma de meia lua, chamada cadinho.
A pedra bruta (e sem valor) começa a receber um fogo intenso, que sai do maçarico do ourives. E quanto mais o ourives projeta o fogo sobre aquela pedra, mais a pedra se derrete. E basta o ourives colocar uma pitadinha de um produto químico, que toda a impureza do ouro vai se desgrudando e se acumulando na borda da panela.
A pedra que era fosca, sem brilho, inútil aos olhos de muitos, se torna uma bola incadescente, que gira velozmente dentro da panela. E quanto mais gira, quanto mais roda, mais se desprende a impureza. O ourives só pode parar com o fogo, quando vir seu rosto refletido na bola de ouro.

Podemos transportar essa ilustração para a nossa própria vida espiritual.
Você e eu somos pedra de ouro, somos preciosos pra Jesus.




Ainda que nos achemos sem brilho, foscos e sem valor algum (muita gente, às vezes, acha isso também), não é dessa maneira que o Senhor nos enxerga.

Ele sabe que mesmo que haja impurezas em nós, Ele pode nos tocar com o Seu fogo e fazer com que essa impureza saia, pra que nos tornemos brilhantes; aí, quando nos tornamos brilhantes, o ourives (que é Jesus) pode ver o Seu rosto refletido em nós.
Não se menospreze, não se subestime... 

Com certeza você tem dons e talentos pra realizar algo, na obra do Senhor.

Pergunte à Ele o que Ele quer que você faça para O glorificar...
Temos a tendência de colocar a culpa dos nossos erros e frustrações em cima do diabo. 
É lógico que ele tá aí pra tentar detonar com as nossas vidas; por outro lado, muitas vezes nós é quem agimos errado, “metendo os pés pelas mãos”, não querendo nos submeter a uma liderança, a um discipulado, um conselho, uma palavra de alguém, que já caminhou com o Senhor mais tempo que nós. Só o fogo pode purificar o ouro. 
Só Jesus pode nos purificar!

Se queremos ser imitadores do Senhor, se desejamos ardentemente trabalhar para a expansão do Seu reino, (sem glórias, sem honras, sem interesse próprio) devemos permitir que Ele nos toque com brasas vivas do altar.

QUER SER UM LEVITA SEGUNDO O CORAÇAO DE DEUS (como era o Rei Davi)?

Permita que o Senhor te queime; que te conduza à Sua vontade...

"Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor" I Coríntios 15:58


***

FONTES (INSPIRADORAS):

1)	O Senhor Jesus
2)	Pastor Sóstenes Mendes (IBG-BH)
3)	Ron Kenoly (Ministro de Louvor – E.U.A) Livro “Exaltemos ao Senhor”


Um grande abraço e que o Senhor te encha e derrame, a cada dia, da Sua unção,
do Seu poder e te faça um adorador; em espírito e em verdade...

Meus e-mails para contato:

nereidasevero@hotmail.com

