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O SENTIMENTO VERDADEIRO DA DANÇA APOSTÓLICA 
 
Esta ministração é muito importante para cada dançarino meditar e entender, para que possa saber 
verdadeiramente o que é dançar para o Senhor. 
Quando Deus me entregou esta revelação eu estava em um momento de reflexão de muitas coisas que 
estava vendo no Ministério de Dança e que não me deixava em paz, pois muitos dançarinos estavam 
com sua visão da dança na igreja deturpada e errada com relação a vontade de Deus. 
Espero que cada tema seja colocado no interior de cada coração e transmitido em cada gesto da dança. 
Profetizo Fp2:5 para cada um de vocês!! Deus abençoe a todos. 
Bp. John Bassi 
 
 
TEXTOS BASE:  
F ilipenses 2:5 a 10 

5  De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, 

6  Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, 

7  Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens; 

8  E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. 

9  Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome; 

10 Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, 

 

 
 
DANÇA APOSTÓLICA É SENTIMENTO, ESTE SENTIMENTO: 
 
 

1. Vem de dentro – interior  
 

Jo. 07:38 - “Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre” 

Às vezes passamos por lutas e enfermidades, mas quando chega no altar, você sente uma 

alegria. Este é o sentimento que nasce no interior e explode na adoração com alegria. Pois há dentro de 

nós a alegria da salvação, que jamais esquecemos.  

Se deixarmos nos envolver nos sentimentos de Deus em nosso interior, podemos exalar através 

dos gestos e da expressão corporal as águas vivas, ou seja, a vida abundante de Cristo sobre o povo 

ou quem estará assistindo esta dança. 

 



 

  

 

 

 
 

2. É a verdade do seu coração 

Sl. 51: 10 - “Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito estável.” 

Davi pede um coração puro. Peça este sentimento para o Senhor, precisamos passar isso para as 

pessoas. Se transmitirmos este sentimento o povo será liberto, pois a dança é uma libertação, ela 

liberta os cativos. 

Deste modo, quando conseguimos transmitir este sentimento, aqueles que chegam tristes e 

abalados na igreja, nós injetamos nele este sentimento com a dança. Assim passamos o sentimento 

verdadeiro e somos instrumentos para a libertação de todos que estão na igreja pois a palavra diz 

“conhecereis a verdade e ela vos libertará”. 

Só podemos dançar o que é verdade dentro de nós. A aparência de um dançarino pode até ser 

bonita por fora, mas o que vai transformar e chegar até o Senhor é a verdade que está dentro de nós. 

 

 

3. É o que vai exalar com os movimentos do nosso corpo 
Rm. 08:27 – “E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito: que ele, segundo a 

vontade de Deus, intercede pelos santos.” 

A minha dança movimenta o Espírito, porque o Espírito é movimento. E é isto que vamos 

difundir. Somos aqueles que tocamos a Deus com nosso sentimentos.  

O espírito se move com nossos sentimentos e todos verão e sentirão este mover através do 

nosso corpo. 

Rm. 12:15 e 16 – “Alegrai-vos com os que se alegram; e chorai com os que choram; Sede unânimes entre vós; 

não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes; não sejais sábios em vós mesmos;” 

Lute para ter este sentimento, pois é o mesmo de Cristo. Aquele quem tem o espírito de Deus, 

se movimenta. Mas enquanto não tiver sentimentos, seremos vazios e sem formas como: 

Gn. 01:02 – “E a terra era sem forma e vazia; e havia trevas sobre a face do abismo; e o Espírito de Deus se 

movia sobre a face das águas.” 

Esta é a dança sem forma e vazia, não tem técnica e nem espírito, assim não há transformação 

e não abençoa ninguém.  

Deus só pode exalar a glória d’Ele na sua vida se o seu corpo estiver humilhado. Ele deseja que 

cada movimento tenha um sentimento, que sejam movimentos espirituais. 

 

Fp. 03:20 e 21 – “Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus 

Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação, para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o 



 

  

 

 

seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas” 

Fp. 02:02 – “completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo 

ânimo, pensando a mesma coisa;” 

Jo. 04:23 – “Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em 

verdade; porque o Pai procura a tais que assim o adorem.” 

 Deus busca verdadeiros adoradores, e estes adoradores somos nós. Minha função não é só 

receber a unção, mas repartir tudo o que Ele tem dado. Nossas escalas exercermos por amor, pois 

sabemos que Deus quer nos usar para uma grande e boa obra. 

 

 
 
EXISTEM 3 SENTIMENTOS QUE SATANÁS QUER INJETAR NO ADORADOR:  
 
Temos que estar atentos nas artimanhas de satanás, pois ele sabe que se conseguir colocar os 
seus sentimentos malignos na vida de um dançarino adorador, ele conseguirá destruir os planos 
de Deus e os projetos feitos para cada um de nós. 
 

1. Sentimento de soberba e idolatria  
Pv. 13:10 – “Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria” 

Este sentimento é revelado quando me considero melhor que o outro ou danço pra mostrar a 

minha dança e não para adorar. Não podemos subir no altar desta forma. Deus só pode usar quem se 

humilha. 

Cuidado, pois este mesmo sentimento foi que fez Lúcifer cair e 1 terço de anjos com ele. Não 

somos melhor que ninguém, somos apenas parte de um corpo só, o corpo de Cristo, onde cada um tem 

suas funções importantes para que vidas sejam alcançadas. 

Rm. 01:28 – “E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um 

sentimento depravado, para fazerem coisas que não convêm;” 

Tem pessoas que não amam a Deus e querem fazer seus guetos pessoais. Ame a Deus, o altar, 

acima de tudo. Nós formamos para Deus!!! 

 

2. Sentimento de divisão e disputa  
Mt. 12: 25 – “Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si 

mesmo é devastado; e toda a cidade, ou casa, dividida contra si mesma não subsistirá.” 

Nós não estamos aqui para divisão, mas para multiplicação. Somos uma igreja só, na mesma 

visão, no mesmo sentimento. Junto somos fortes!!! 

Muitos acham que quando não concorda com sua liderança já tem o direito de dividir ou fazer 

seus próprios guetos ou grupinhos, mas acabem ficando fora da cobertura espiritual e com certeza, não 

irá prosperar. 



 

  

 

 

Quando disputamos uns com os outros estamos lutando contra o próprio corpo, pois temos que 

saber que nosso foco é a salvação de vidas e que iremos para o mesmo lugar que é estar com Cristo 

nas regiões celestiais. Não dispute, faça o seu melhor para Deus e não fale mal dos outros que talvez 

não tenha a técnica que você tenha ou a sua experiência, pois nem a técnica e nem a experiência é que 

salva ninguém. 

 
3. Sentimento de prostituição 

Se preocupe com o que você veste, com o que vê, com o que fala, com o que ouve, porque 

pode trazer contaminação. O seu sentimento, ou o que você esta pensando e dando vazão para alguma 

malignidade pode te contaminar e roubar. 

O Senhor não pode utilizar um corpo que esta cheio de prostituição e sujeira do mundo, pois o 

Espírito Santo não habita num corpo sujo, mas habita no seu templo, santo e separado para Ele. 

Se santifique, você será um dançarino “lança-chamas”. Aquele que não olha para si mesmo, 

sem divisão, sem prostituição se torna uma labareda de fogo nas mãos do Senhor. Temos que ser uma 

labareda de fogo em santidade e transformar o povo.  

 
 

 
DEUS VAI ENTREGAR ESTE SENTIMENTO PARA QUEM: 
 

1. Se humilhar na presença do Senhor 
Mt. 23:11 – “O maior dentre vós será vosso servo” 

O líder será servo, se humilhando. Deus vai te ensinar a passar aquilo que Ele deseja, pois 

assim é o servo. 

Tg. 04:11 – “Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, e julga a seu irmão, fala mal 

da lei, e julga a lei; e, se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz.” 

No nosso meio não haverá fofocas e nem intrigas, pois o nosso foco é adorar ao Senhor e andar 

em aliança. Quanto mais me humilho, mais eu conheço o Deus que eu sirvo e o sentimento que habita 

Nele estará em mim. 

A humilhação no Senhor nos livra de ações de satanás em nosso coração e nos protege em 

todas as situações, pois estaremos no altar de Deus. 

 
2. Se esvaziar para Deus o enher do Espírito Santo 

II Rs. 04:01-06 – “E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, 

teu servo, morreu; e tu sabes que o teu servo temia ao SENHOR; e veio o credor, para levar os meus dois filhos 

para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua 

serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas, de todos os teus 



 

  

 

 

vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, e fecha a porta sobre ti, e sobre teus filhos, e deita o azeite 

em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre 

seus filhos; e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a 

seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite 

parou.” 

 Não vai acabar as vasilhas dentro de mim para serem cheias deste azeite. Este azeite 

representa o óleo do Senhor, a Tua unção. Suba no altar vazio, para se encher de azeite. Se esvazie e 

peça para Deus te encher com o azeite d’Ele!!!  

Não faltará óleo do Senhor na sua vida, ou seja, não faltará unção para ser derramada na sua 

vida para que possa viver plenamente o poder de Deus através da dança. 

 

3. For obediente à vontade de Deus em amor 

Fp. 02:08 – “E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de 

cruz.” 

Obedeça por amor, este é o maior sentimento. Nós temos que lutar por esta visão em amor. 

O amor ao Senhor nos fará ser livre de todos sentimentos do inimigo e nos protegerá para 

vivermos a vontade plena do Senhor. 

 

 

 

PROFETIZO QUE ESTA PALAVRA ESTEJA NA SUA VIDA E QUE OS SENTIMENTOS DE 

DEUS ESTEJA EM SUA VIDA ABUNDANTEMENTE! 

 

RECEBA AGORA OS SENTIMENTOS DE DEUS!! PROFETIZO QUE A PARTIR DE HOJE 

SUA DANÇA SERÁ TRANFORMADA PODEROSAMENTE!! QUE CADA GESTO SEJA GESTOS DE 

DEUS NA TERRA!!! 

 

 

 

Bp. John Bassi 

 

 

 

  


