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A DANÇA VERDADEIRA – A DANÇA DE UMA CRIANÇA 
 
 
TEXTOS BASE:  
Mateus 18:1 a 5 (se converter como uma criança) 
Lucas 7:31 e 32 (...tocaste flauta, mas não dançastes...) 
Pv 22:06 (...ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não desviará 
dele...) 
 
 

 
JESUS NESTA GERAÇÃO: 
 

1. Tem sondado o coração dos dançarinos a cada dança 
Pv 21: 2 (O Senhor sonda os corações) 
Sl 17: 3 (Tu me sondas e me conheces) 
 

2. Tem procurado o dançarino adorador que Lhe agrada 
Jo 4 :23 (O Senhor procura os verdadeiros adoradores...) 
Dt 32:10 e Sl 17:8 (Deus nos guarda como a menina dos olhos – criança) 
 

3. Tem separado um povo nesta geração para servi-Lo através da adoração com Danças 
Lc 18:15 (Jesus chama as crianças para perto) 
Dt 10:8 (O Senhor separou a tribo de Levi para: Levar a Arca/ ir adiante / servir e abençoar o povo) 
Gl 1:15 (O Senhor me separou antes de nascer...) 
 
 

 

TEMOS QUE VENCER 3 SENTIMENTOS PARA TERMOS A DANÇA VERDADEIRA 
 

1. Vencer a infantilidade 
Jr 1:6 (Chamado de Jeremias: “...não sei falar, não passo de uma criança...Deus responde: _Não falas 
isso!...) 
ICo 13:11 (...quando era menino, falava como menino...quando cheguei a ser homem, deixei as coisas 
de menino...) 
 

2. Vencer a imaturidade espiritual 
Hb 5:11 a 14 (Diferença: leite para criança # alimento sólido) 
Ef 4:14 e 15 (...não sejais como meninos agitados pelo vento de doutrina, que induz ao erro...) 
 
Temos que ter o coração de uma criança e a maturidade espiritual de um adulto. 



 

  

 

 

 
3. Vencer a inocência  

Lc 1:80 (...o menino Jesus crescia e se fortalecia em espírito...) 

I Co 14:20 (...não sejais meninos no juízo; na malícia, sim, sede crianças; quanto ao juízo, sede homens 

amadurecidos...) 

 

 

 

SATANÁS QUER ROUBAR ESTE SENTIMENTO: 
 

1. Colocando o sentimento da disputa (quem é o melhor) 
Sl 131: 1 a 2 (Davi disse: ...não sou soberbo, minha alma é de criança...) 

I Co 3:1 a 9 (Exemplo de imaturidade: ...Sou de Paulo, Apolo?...) 

 

2. Colocando o sentimento da malícia 
Jr 9:3 (...avança de malícia e malícia e não me conheces...) 

Temos que ter atenção com nossas roupas, com a dança do mundo, com as informações malignas da 

internet, amizades, influencias malignas. 

 

3. Colocando o sentimento da rebeldia 
Pv 22:15 (...a estultícia esta ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará delas...) 

I Sm 15:23 (a rebeldia é como o pecado da feitiçaria...) 

ISm 30:01 (...a dos filhos rebeldes, que fazem aliança sem minha aprovação, executam planos que não 

procedem de mim...) 

Is 3:4 (...as crianças governarão sobre o povo rebelde...) 

 

 

 

O QUE É A DANÇA DE UMA CRIANÇA: 
 

1. É a dança com sinceridade - verdadeira 
Mc 9:33 a 37 (Jesus coloca a criança entre os apóstolos – como exemplo de coração) 
Pv 14:25 (A testemunha verdadeira livra almas) 
 

2. É a dança espontânea (sem regras e limites pessoais) 
(estais limitados em seus próprios afetos...) 
 

3. É a dança genuína (sem interesse / a que Deus deseja e quer para Ele) 
II Rs 5:14 (Naamã foi curado de lepra, pois mergulhou 7 vezes e ficou com a carne como de uma 
criança...) 
Deus desejou que Naamã tivesse curado e transformado e pela sua atitude de humilhação e obediência 
ele mergulhou 7 vezes e foi transformado pelo Senhor, estando com pele e coração de uma criança. 
 
 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

TEMOS QUE DANÇAR COMO UMA CRIANÇA, E: 
 

1. Desejar dançar perto do pai 
II Co 7:18 (...seri vosso Pai, e sereis meus filhos e filhas...) 

Lc 15:22 (Parábola do filho pródigo) 

 

2. Dançar sedento de Justiça 
Sl 143:6 (...minha alma anseia em Ti, como terra sedenta...) 

Sl 42:2 (...minha alma tem sede do Pai) 

Mt 5:6 (...bem aventurado o que tem fome e sede de justiça, pois serão fartos...) 

J0 7:37 (...quem tiver sede, venha e beba a água da vida...) 

A criança chora quando deseja algo e busca até conseguir e viver a sua justiça, pois ela sabe o que 

quer e como chamar a atenção do pai. 

 

3. Aprender a se humilhar como uma criança (coração puro) 
Mt 18:4 (...portanto aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino do céu) 

Fp 3:21 (..transformará o corpo de humilhação em glória...) 

Mt 23:12 (...quem se humilhar será exaltado...) 

Fp 2:8 (Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente...) 

 

Moisés colocou a mão no peito e a mão de lepra  foi transformada com mão de uma criança, santificada 

pelo Senhor. 

 

 

 

 

 

REVELAÇÃO FINAL: 
 

1. Jesus e João Batista fizeram a sua primeira Dança no ventre  
Lc 1:41 (Maria visita Isabel e quando se encontram, as crianças estremecem no ventre e pulam de 

alegria) 

 

Temos que aprender com este versículo, pois quem tem aliança com o espírito, tem aliança nos 

movimentos. 

Este versículo mostra verdadeiramente que a dança vem do espírito de Deus e temos que dançar 

movido pelo espírito e não por impulso da carne. 

 

 

 

 


