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Apresentação 

     A revista Sol Maior é um órgão digital de divulgação  e notícias em geral do meio
evangélico que já é referência internacional.
     A iniciativa é  um projeto que nasceu no coração de DEUS e foi idealizado pelo pastor 
 Altair Weber, que atualmente atua no modo itinerante, cantando e ministrando em
eventos evangélicos em geral.
     Segundo ele, o desejo de iniciar esse projeto, foi ver muitos cantores, pregadores e
líderes cheios do Espírito Santo sendo ignorados por não serem reconhecidos por seus
trabalhos, as vezes humildes e simples, enquanto alguns, por terem nomes famosos na
mídia gospel cobrarem absurdos para cantar e pregar em igrejas que se sujeitam a pagar
esses valores, mas não reconhecem um membro de suas igrejas, pela simplicidade. 
     《Chega a ser cruel, ver pessoas com ministério e talentos serem ignoradas e
substituídas por mercenários  que, na verdade, só querem o dinheiro do povo》 disse o
pastor Altair. 
     Segundo ele, o desejo de ajudar esses talentosos e honrados cantores(as), pregadores
(as) e líderes, o levou a idealizar e publicar a Revista Sol Maior. Depois de um tempo
orando, pastor Altair resolveu começar a criar um conteúdo e expor a amigos do meio
cristão. A aceitação foi imediata, comenta ele.
     A seguir, convidou pessoas de sua confiança e confirmadas por Deus para fazerem
parte da sua equipe.
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     O verdadeiro louvor agrada o coração de Deus, edifica quem o exerce, e a todos que
participam em sinceridade. Todavia, será que todos os louvores agradam a Deus? Será que
posso oferecer meu louvor sem ao menos olhar para mim mesmo se estou em plena
comunhão com Deus? Vamos por partes: 
      O nosso Deus se alegra quando exercemos tal ato, entretanto, repudia nossos cânticos e
louvores quando estamos submetidos a uma vida de pecado. Um bom exemplo disso, se
encontra no livro de Amós, que profetizou cerca de 750 A.C, no auge da prosperidade
financeira de Israel,  porém, a decadência moral e a pecaminosidade havia se instaurado
naquele povo, que obteve reprova da parte de Deus aos seus louvores e suas ofertas (Am
5.21-23). Então, entendemos que Deus conhece o âmago de nossa alma, nossa vida e nosso
caráter, e decide se nosso louvor será aceito por Ele. 
     Outro ponto muito importante se tratando deste tema, é concernente ao seu conteúdo, e
o intuito de tal! Observe que existem alguns ditos “louvores” que em nada elevam à glória
para Deus, eles são baseados em “massageio de ego” do ouvinte, emocionalismo, coaching
evangélico e muito barulho (e muitas vezes, que barulho!),  isso sem contar quando fazem a
mistura do santo com o profano, apagam-se as luzes e colocam jogos de luzes, oque lembra
muito uma discoteca e algumas baladas, fazendo assim, a igreja se adaptar ao mundo e não
o inverso, imagine José se adaptando ao Egito? Daniel à Babilônia, ou Paulo à idolatria
grega?  Voltando ao intuito, temos que entender que o louvor é voltado a Deus, para Glória
dEle. Alguns dos ditos louvores, chamam a atenção somente para o homem, dizendo que
“você terá vitória”,  “que você está recebendo a chave”, “Que muitos irão olhar onde Deus te
colocou” e etc, outra vez lhe pergunto: Onde está a adoração a Deus nesta “música”? se você
observar, você está adorando ao homem, e não a Deus. Reveja e pense.
      Isso sem contar em algumas que se tornam heréticas, veja por exemplo, quem nunca
ouviu aquele famoso jargão em “louvores” dizendo que “quem tem promessa não morre”,
oque vai contra às Escrituras (Hb 11.13 ;  11.39). este é apenas um exemplo. 
     Querido leitor, louve a Deus com sinceridade, com uma vida santa, com louvores
voltados a Deus, pois fazendo assim, automaticamente você alcançará graça, misericórdia e
o favor de Deus, pois podemos observar que quando instituímos o louvor de forma correta,
consequentemente alcançamos vitória, pois foi assim que Josafá alcançou vitória contra os
moabitas (2Cr 20.21). Temos sempre a impressão que o louvor é consequência da vitória,
mas a partir deste texto, entendemos que ele é causa da vitória. 
     Louvar a Deus na bonança é admirável, todavia, louvar a Deus em meios as lutas, é amar
a Deus incondicionalmente. 
     Eu desafio você, querido leitor, a enfrentar suas lutas, angústias e dificuldades com a
arma do verdadeiro louvor e não sair vitorioso.

     Deus lhe abençoe, em Cristo.

O verdadeiro louvor
Lucas Chinelato

Presbítero da Assembleia de Deus de Avaré-SP 
e ministro da palavra. Atua também como escritor e

colunista da Revista Sol Maior.
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     O programa VIVENDO PARA ADORAR apresentado pelo cantor Nelio Assis é um projeto que
tem alcançado vários cantores em todo o Brasil.  O programa é exibido mensalmente e conta com
a parceria da também apresentadora Eliete Maria que tem a seu programa na AMBTV com o
nome de Mulheres de Superação. 
     O programa é exibido em Live pelo canal do YouTube do cantor e apresentador Nelio Assis.
     Na edição do mês de março, o vereador Fabinho de Heliópolis-RJ recebeu o certificado de
honra ao mérito pelos serviços prestados a comunidade.

VIVENDO PARA ADORAR 
P R O G R A M A  
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IGREGA DOS MILAGRES

Quartas Feiras-Oração 20hs
Sexta Feira-Libertação 20hs

Domingo-Culto da família 20hs

Rua Maria do Carmo Miranda, 273.
Novo Hamburgo-RS

Seja um apoiador da
Revista Sol Maior

Deposite qualquer valor 
Banco do Brasil ag:2867-3. CC:47473-8

Chave PIX:
altairweber36@gmail.com






