
Passagens bíblicas sobre o louvor para crianças



Aclamem ao Senhor 
todos os habitantes da 
terra! Sirvam ao Senhor 
com alegria, 
apresentem-se diante 
dele com cânticos. 
Reconheçam que o 
Senhor é Deus! Ele nos 
criou e a ele 
pertencemos; somos 
seu povo, o rebanho 
que ele pastoreia. 
Entrem por suas portas 
com ações de graças e, 
em seus pátios, com 
cânticos de louvor; 
deem-lhe graças e 
louvem o seu nome. 
Pois o Senhor é bom! 
Seu amor dura para 
sempre, e sua 
fidelidade, por todas as 
gerações. (Salmos 100)



Louvado seja o 
Senhor! Louvem o 
Senhor em seu 
santuário, louvem-no 
em seu majestoso céu! 
Louvem-no por seus 
feitos poderosos,
louvem sua grandeza 
sem igual! Louvem-no 
com o toque da 
trombeta, louvem-no 
com a lira e a harpa! 
Louvem-no com 
tamborins e danças, 
louvem-no com 
instrumentos de 
cordas e flautas! 
Louvem-no com o som 
dos címbalos, louvem-
no com címbalos 
ressonantes! Tudo que 
respira louve ao 
Senhor! (Salmos 150)



Sejam cheios do Espírito, 
cantando salmos, hinos e 
cânticos espirituais entre si e 
louvando o Senhor de 
coração com música. Por 
tudo deem graças a Deus, o 
Pai, em nome de nosso 
Senhor Jesus Cristo.

Toda a glória seja àquele que 
é poderoso para guardá-los 
de cair e para levá-los, com 
grande alegria e sem 
defeito, à sua presença 
gloriosa. Toda a glória seja 
àquele que é o único Deus, 
nosso Salvador por meio de 
Jesus Cristo, nosso Senhor. 
Glória, majestade, poder e 
autoridade lhe pertencem 
desde antes de todos os 
tempos, agora e para 
sempre! Amém. (Efésios 
5:18-20, Judas 1:24-25)



Louvem o Senhor todas as 
nações; louvem-no todos 
os povos. Pois grande é o 
seu amor por nós; a 
fidelidade do Senhor dura 
para sempre. Louvado seja 
o Senhor!

Bendirei o Senhor o tempo 
todo! Os meus lábios 
sempre o louvarão. Minha 
alma se gloriará no 
Senhor; ouçam os 
oprimidos e se alegrem. 
Proclamem a grandeza do 
Senhor comigo; juntos 
exaltemos o seu nome. 
Busquei o Senhor, e ele 
me respondeu; livrou-me 
de todos os meus 
temores. (Salmos 117, 
Salmos 34:1-4)



Ainda que a figueira não 
floresça e não haja 
frutos nas videiras, ainda 
que a colheita de 
azeitonas não dê em 
nada e os campos 
fiquem vazios e 
improdutivos, ainda que 
os rebanhos morram nos 
campos e os currais 
fiquem vazios, mesmo 
assim me alegrarei no 
Senhor; exultarei no 
Deus de minha salvação!

Estejam sempre alegres. 
Sejam gratos em todas 
as circunstâncias, pois 
essa é a vontade de Deus 
para vocês em Cristo 
Jesus. (Habacuque 3:17-
18, 1 Tessalonicenses 
5:16,18)
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