
 

Palavra e compartilhar 
 
Lição Bônus | Minha vida no Altar  
Introdução 
Preparados para uma lição “bônus” sobre a igreja irresistível? Falamos por oito semana da igreja Irre-
sistível e hoje queremos compartilhar sobre a a importância da sua presença na casa do Senhor, prin-
cipalmente os cultos de celebração!

1 Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos!
2 A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor; o meu coração e a minha carne exultam 
pelo Deus vivo!
3 O pardal encontrou casa, e a andorinha, ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus 
altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu!
4 Bem-aventurados os que habitam em tua casa; louvam-te perpetuamente.
5 Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplana-
dos!
6 Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial; de bênçãos o cobre a primeira chuva.
7 Vão indo de força em força; cada um deles aparece diante de Deus em Sião.
8 Senhor, Deus dos Exércitos, escuta a minha oração; ouve-me, ó Deus de Jacó!
9 Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido.
10 Pois um dia nos teus átrios vale mais que mil; prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permane-
cer nas tendas da perversidade.
11 Porque o Senhor Deus é sol e escudo; o Senhor dá graça e glória; não recusa nenhum bem aos que 
andam retamente.
12 Ó Senhor dos Exércitos, feliz é aquele que em ti confia.
Salmos 84: 1 a 12

O Altar! 
O altar do Senhor é lugar onde apresentamos nossa vida e onde nos apresentamos diante Dele sem 
máscaras, afinal de contas, Ele sabe exatamente quem somos e o que se passa em nossa vida, mes-
mo que ninguém tenha percebido. Por isso estar na igreja é tão importante. 
 
A Casa do Senhor, o Altar é lugar de bênção, de milagre, de comunhão, gratidão e oração. 

O Altar do Senhor não e apenas uma lugar para você e sua família, mas também um lugar que você 
pode trazer seus amigos, pessoas que você ama para desfrutarem do mesmo que você desfruta.

O que podemos fazer quando estamos vamos ao culto e nos apresentamos no Altar do Senhor? 
1. Louvar e Adorar 
2. Agradecer

Avisos
Fique atento aos avisos da sua igreja local!



3. Orar por você e sua família
4. Afirmar sua aliança com o Senhor 
5. Buscar entender seus dons e o seu chamado 
6. Iniciar sua semana na presença do Senhor 

A igreja esta na minha agenda? 
Pois um dia nos teus átrios vale mais que mil; prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer 
nas tendas da perversidade.
Salmos 84:10
 
Interessante que sabemos da importância do Altar e dos Cultos de Celebração, e mesmo que alguém 
possa dizer que faz tudo isso em casa, o salmista nos garante que um dia nos teus átrios vale mais do 
que mil em qualquer oiro lugar. Estar nos cultos de Celebração exige planejamento, organização de 
agenda, decisão de consagrar o primeiro dia da semana ao Senhor.  
 
Inclui o culto na sua agenda e na sua programação. Sabemos como nossa semana flui muito melhor 
quando iniciamos na casa do Senhor.

Culto de Celebração 
A marca de um membro da igreja irresistível é que ele ama o Culto de Celebração. Não apenas assisti 
o culto, mas participa, se envolve, se expressa e o fato de estar ali gera um senso de pertencimento. 

Durante a pandemia nos guardamos, estivemos on-line, nos afastamos do convívio com o Culto de Ce-
lebração presencial, com aquela atmosfera, mas esta chegando o tempo de desfrutarmos de tudo isso, 
caro com os devidos cuidados que ainda são necessários. Pense, por exemplo, que muitas crianças 
estão a dois anos longe da igreja e dos cultos infantis, da palavra, de outras crianças na casa do Se-
nhor.

Conclusão  
Vamos a casa do Senhor?

Perguntas 
1. O que você mais valoriza quando vai a Casa do Senhor?

2. Compartilhe uma experiencia que você já teve no Culto de Celebração. Seja no louvor, na palavra…


