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17 PERGUNTAS PARA MEDITAÇÃO DE  
UM DANÇARINO ADORADOR 

 
A paz queridos, 
O Senhor me fez em uma madrugada algumas perguntas que comecei a escrever no papel e acabou 
virando um exercício espiritual para meu crescimento. 
Claro que podemos fazer muitas outras perguntas para nosso aprimoramento espiritual e ministerial, 
mas estas perguntas vieram do Senhor diretamente para aqueles que são adoradores dançarinos. 
Reúna o ministério de dança e faça estas perguntas para cada dançarino, debata as respostas e medite 
nelas e com certeza terão uma grande experiência com Deus. 
Bom ensaio e que Deus possa acrescentar mais e mais na vida de cada um de vocês. 
 
 
TEXTOS BASE:  
Isaias 43: 18 a 21 “18 Nos vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. 
19 Eis que faço coisa nova que esta saindo à luz; porventura, não percebeis? Eis que porei um caminho 
no deserto e rios, no ermo. 20 Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de 
avestruzes; porque porei águas no deserto e rios, no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu 
escolhido, 21 ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor”. 
 
 

 
RESPONDA ESTAS PERGUNTAS DE ANÁLISE PESSOAL  
 
 

1. Quem você é depois de dançar no altar? 

2. Quais os reais motivos de você dançar no altar do Senhor? 

3. Qual o sentimento mais importante que temos que ter quando estamos dançando? 

4. O quanto você tem orado e jejuado pelo seu líder da Dança? 

5. O quanto você tem sido fiel a sua escala e envio de culto, além de eventos gerais da 

dança? 

6. O que tem feito para aperfeiçoar a sua técnica? 

7. Quais as experiências espirituais que já teve com Deus através da dança no altar? 

8. Os ensaios tem sido um culto a Deus com reverência ou um momento de confusão e 

conversas paralelas. O que tem feito para melhorar o andamento dos ensaios? 

9. Tem dançado em casa sozinho para Deus em momento de devoção? 



 

  

 

 

10. Você poderia negar o seu dom de dançar para Deus, ou seja, em qualquer momento 

desistir de dançar para Ele? 

11. Na dança, o que Deus mais deseja de nós? 1-Técnica 2- Força 3- Figurino 4- Coração 

12. A dança de Miriã e Davi são as mesmas (no sentido espiritual) que dançamos atualmente 

nesta geração? 

13. Quantos versículos bíblicos de Dança você conhece? Cite pelo menos 5. 

14. Posso dançar a dança do mundo? Quais? Por quê? 

15. O que é a dança sensual? 1-Dança com movimentos sexuais  2- Dança com coração 

impuro e sujo pelo pecado. Medite nisto. 

16. A expressão corporal/ dança, pode trazer para alguém cura, vitórias, alegria ou libertação 

para alguém? Cite exemplos. 

17. Jesus dançou? E os anjos? 

 
 

 

CONCLUSÃO FINAL:  
Que estas perguntas possam fazer cada um de vocês refletirem mais sobre o que estão entregando 
para Deus. 
Que possam meditar e procurar melhorar a cada dia a relação de intimidade com o Deus que merece 
toda a nossa adoração e louvor. 
Vamos aprimorar nossa técnica, conhecer mais a bíblia, saber o que estamos fazendo no altar e o que 
realmente significa a dança na bíblia e como adoração. 
Façam estas perguntas sempre que puder, nos ensaios, quando acordar e com certeza vai crescer 
espiritualmente e chegar mais perto do Senhor. 
 
Fiquem na paz do nosso amado Jesus, o verdadeiro motivo da nossa dança. 
 
Bp. John Bassi 
 
 

 


