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LOUVOR HORIZONTAL E VERTICAL 

 

Quero falar sobre dois tipos de louvores existentes no meio Evangélico, não de hoje, mas que hoje 

tem sido evidência, e estes são: 

1. Louvores Horizontais 

2. Louvores Verticais 

 

 LOUVORES HORIZONTAIS 

 

Hoje vivemos em um momento totalmente conturbado da era Cristã, queremos pra ontem aquilo 

que muitas vezes não está nem nos planos de Deus, e assim, acabamos buscando caminhos alternativos 

e músicas que não são louvores, mas que devido e através de suas composições melódicas acabam 

trazendo um período de paz e relaxamento em nossa alma, e na maioria das vezes essas músicas foram 

feitas para este efeito, é como tirar a dor de uma doença, no entanto, não tirar a doença propriamente 

dita, essas músicas que muitas vezes são chamados de “louvores” são horizontais, geralmente não exalta 

o Nosso Deus todo poderoso, o que leva depois de certo tempo a uma frustração e desânimo porque 

não aconteceu nada daquilo que se esperava, apenas foi uma emoção, e sabemos que emoção acaba 

não levando a nenhuma mudança propriamente dita. Salvo exceções que com a ajuda do Espírito Santo 

acabam sendo mensagens cantadas para edificação do corpo de Cristo. 

 

 LOUVORES HORIZONTAIS 

 

Louvores Verticais são louvores que exaltam e engrandecem o nome do Nosso Senhor, e nos leva 

a adoração. Nos prostramos diante daquele que tem todo poder nos céus, na terra e no mar. 

No livro dos 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 ao som de trombeta; louvai-o com saltério e com harpa! Louvai-o com adufe e com 

danças; louvai-o com instrumentos de cordas e com flauta! Louvai-o com címbalos sonoros; louvai-o com 

címbalos altissonantes! Tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor. Louvai ao Senhor! ”. 
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LOUVOR HORIZONTAL E VERTICAL 

 

Louvor é uma oferta espiritual, é um sacrifício vivo. 

Hebreus 13:15 “Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos 

lábios que confessam o seu nome. ” 

Louvar significa agradecer a Deus pelas suas muitas dádivas. 

A Bíblia diz em Salmos 103:2 “Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum 

dos seus benefícios. ” 

 Louvar é prostrar-se sem reservas, confiante de que a vontade do Senhor é bem melhor e maior 

que a nossa, e certamente prevalecerá em nossas vidas. 

Todos que tem fôlego louvam ao Senhor!!! 
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