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PREFÁCIO 
 
 
Referente a ediҫão completa dos manuais 
“Bandeiras” e “Danҫa”  
 
Bem vindo, querido leitor, á ediҫão completa dos meus manuais.  
Este pequeno manual sobre bandeiras já existe hà 10 anos. O manual 
sobre danҫa, publicado em 2013, tem servido também a muitas pessoas 
como ajuda. Ambos os manuscritos quase sempre são adquiridos em 
conjunto, por este motivo foi evidente juntar os dois.  
 
Também aqui quero agradeҫer primeiramente a Jesus, nosso Senhor, que 
através do seu Espirito Santo determina o nosso agir e sempre nos dá 
novos impulsos, que são confirmados por muitos testemunhos. Nestes 
últimos tempos a nossa oficina cresceu e com isso muitas novas 
bandeiras foram criadas. Algumas delas podem ser conferidas no site 
www.maranatha-banner.de. O grupo de danҫa, no qual várias pessoas 
de diferentes igrejas danҫam com bandeiras, também evoluiu e se junta 
de vez em quando para levantar as bandeiras para o Senhor com 
convicҫão e com muita fé (Salmo 20). Nós danҫamos perante o Senhor, 
que nos escolheu (2. Sam. 6, 21). 
 
Assim criada esta pequena ediҫão completa de “Bandeiras” e “Danҫa” 
comeҫa a sua viagem em direҫão às pessoas. Eu desejo ver muitas 
pessoas abenҫoadas, que estão dispostas a verificar, através da bíblia e 
da sua vida, os temas aqui explicados. 
 
Eu me alegro quando as pessoas me perguntam ou comentam algo. 
Temos mais informações sobre os seminários e os temas falados nos 
eventos no nosso Flyer “Gloryfight”, que também está no site como PDF. 
 
Monika Hümbs-Schröder 
Düsseldorf, agosto de 2016 

http://www.maranatha-banner.de
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PREFÁCIO 
 
 
Referente a 3. Ediҫão 
 
Querido leitor interessado, 
 
no pequeno manual seguinte eu resumi o que para mim é o mas 
importante sobre o tema bandeiras. Durante quase sete anos o manual 
sobre bandeiras tem transmitido acesso ao entendimento desta forma de 
adoraҫão. Olhando para trás somente posso dizer: Obrigada Jesus, pela 
tua direҫão. 
 
Nestes últimos tempos a nossa oficina cresceu, um grande número de 
novas bandeiras foram criadas. Algumas delas podem ser conferidas no 
site www.maranatha-banner.de. Um grupo de pessoas que danҫam com 
bandeiras se desenvolveu em uma equipe forte que levanta as bandeiras 
para o Senhor com convicҫão e com muita fé (Salmo 20). Nós levantamos 
o nome de Jesus em muitos lugares, como por exemplo em marchas para 
Jesus e evangelismos de rua. Em cultos damos glória ao SEU louvor e 
adoramos a ELE, o nosso salvador e rei.  
 
A palavra profética que Deus me deu hà muitos anos atrás - “Você me 
fará conhecido com bandeiras”-  já se cumpriu de forma incrível e até me 
levou para a Bolívia, Itália e outros países. Também queremos fazer 
alguns seminários em igrejas no Brasil. Teremos o ensino sobre as 
bandeiras em português, inglês, sueco e espanhol. Eu confio nas 
promessas de Deus para mim, e que elas se cumprirão no futuro. A 
minha tarefa me traz muita alegria e para mim não há nada que me 
satisfaça tanto como viver segundo esta vontade que Deus tem para 
mim. 
 
Eu desejo que este livrinho continue sendo um aprofundar de 
conhecimento sobre o nosso ministério espiritual e artístico. O capítulo 
sobre as cores foi o capítulo mais completo enquanto que os últimos dois 
capítulos foram analisados e adaptados na totalidade.  
 
Estou à disposiҫão para responder a perguntas que ficaram em aberto 
sobre o tema. Também nos alegramos sobre solicitações para seminários 
e eventos.  
 
Monika Hümbs-Schröder 
Düsseldorf, em dezembro de 2011 

http://www.maranatha-banner.de
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SIGNIFICADOS EM GERAL 
 
 
Explicaҫão dos termos 
 
Bandeira presa 
Pano que está diretamente preso a uma 
barra. 
 
Bandeira solta 
O pano não está preso e pode ser trocado 
e/ou levantado preso em uma corda. O 
pano da bandeira está preso em uma 
capinha que gira ao redor da barra. Assim 
é possivel girar a bandeira em diferentes 
movimentos evitando que o pano se enrole 
na barra.  
 
Banner 
A origem da palavra está no francês Banier 
(bandeira em uma lanҫa). Assim os 
soldados podiam ver de onde vinha o vento 
para saber em qual direҫão deveriam 
posicionar suas flechas. Era um tecido em 
forma de um retângulo parado, que era 
preso em uma barra transversal. Esta era 
levantada.  
 
Estandarte 
Uma bandeira menor e preciosa; bandeira 
de tropas, bandeira de chefes de Estado. 
Ela é presa em ângulo reto em uma barra 
vertical e horizontal.  
 
Bandeiras, banner e estandarte servem 
como marca de identificação de algo (por 
exemplo de uma associação, de um clube) 
e são símbolos de estados, países ou 
cidades. Também servem como marca para 
cidadãos ou casas de realeza. Todos 
mostram uma identificação e que nos 
colocamos debaixo de um certo poder e 
concordamos com os seus princípios. 
Bandeiras também servem para 
transmissão de mensagens, porque são 

visíveis de longe; por exemplo para o 
controlador de tráfego aéreo ou para o 
início de corrida de carros.  
 
Expressamos a nossa opinião através de 
cores e símbolos, por exemplo no esporte 
em estádios. Bandeiras nos lembram de 
eventos especiais: Celebrar uma festa, estar 
de luto, júbilo, conquista (no esporte), 
triúnfo (no escalar), e tomar posse de uma 
terra (como na chegada na lua).  
 
Infelizmente bandeiras também são usadas 
para expressar ódio, como por exemplo 
quando a bandeira americana e israelense 
foi queimada por grupos de terrorismo.  
 
Na Alemanha há castigos para o ato de 
destruir ou danificar símbolos de 
importancia que são públicos, símbolos de 
realeza, como selos e também bandeiras.  
 
Toda a nossa vida e nosso ambiente é 
cheio de bandeiras que querem chamar 
nossa atenção para uma mensagem 
específica.  
 
 
 

SIGNIFICADOS 
BÍBLICO ESPIRITUAL 
 
 

Explicaҫão dos termos hebraicos 
Christa Egli, GZ Bad Gandersheim, palestra em audio 

 
Nec (falado: nef) 
Bandeira, estandarte, barra, banner, lugar 
de se juntar, poste 
Êxodo 17, 15 – Salmos 60, 6 
A raiz da palavra de nec é nacak e tem 
vários siginificados possíveis: 
-brilhar de longe 
-flutuar no vento como uma bandeira 
-levantar um símbolo, alguem que segura a 
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bandeira 
-um brilho, uma luz, um farol 
-um sinal aparece e nós nos focamos nele 
 
Daw- gal 
Levantar uma bandeira, movimentar a 
bandeira com forҫa 
-marcante 
-destacando-se 
-bem visível 
-se gloriar 
-revelar o principal 
>Números 2,2 – Números 10, 14 
 
Nas traduções alemãs estas palavras são 
descritas com “dar um sinal”, “símbolo da 
vitória”. Vale a pena ler os Salmos e o livro 
de Isaías prestando atenção nisso. Vemos 
como as traduções se diferenciam na 
seguinte música:  
 
We want to see Jesus lifted high... 

Queremos ver Jesus exaltado… 
A banner that flies across this land… 

Uma faixa voando por esta nação... 
 
Banner/Bandeiras/Faixas tem uma função 
de liderança! Um banner vai em frente. Ele 
lidera e chama atenção. Na guerra o lider 
de uma tropa tinha alguem do seu lado 
que carregava a bandeira desta tropa. No 
meio da batalha todos podiam ver a 
bandeira bem visívelmente e todos sabiam 
onde o chefe do exército se encontrava e 
normalmente ele se encontrava bem na 
frente onde a batalha era mais forte. Um 
dos alvos mais importantes do adversário 
era conseguir o banner do inimigo, e 
aqueles que carregavam a bandeira tinham 
a obrigação de proteger a bandeira com 
suas próprias vidas. Era um sinal de 
desonra e vergonha quando a bandeira 
caía nas mãos do inimigo. Além disso a 
tropa perdía o seu foco, sua orientação. A 
perda da bandeira tinha um efeito 
desencorajador e muitas vezes a batalha 

era considerada perdida.  
 
Na área espiritual Jesus é o banner, a 
bandeira, o sinal de Deus! Em Isaías 11, 10 
diz: “Naquele dia, o Herdeiro do trono de 
Davi será uma bandeira de salvação para 
todos os povos. Ele morará na terra 
gloriosa, Israel, e todos virão procurá-lo 
ali.” 
 
A bíblia descreve Jesus como banner, como 
símbolo da vitória. Ele lidera, ele vai em 
frente, ele brilha de longe. O próprio Deus 
levantou um sinal, um símbolo, um 
banner! A diferença entre Ele e o sinal da 
terra é: Jesus nunca é perdido, ELE não 
pode ser derrubado pelo inimigo! ELE não 
pode ser vencido! SUA vitória é para 
sempre! Jesus vai na nossa frente! 
 
O próprio Deus é nosso banner 
O Senhor é meu banner (Jeová Nissi). 
Moisés construiu um altar para Deus e 
chamou o altar de “O Senhor é a minha 
bandeira”. > Êxodo 17, 15. 
Aqui nesta hora Deus se revela com o 
nome Jeová (“Eu sou o que sou”) Nissi 
(“eu sou a bandeira”).  
Eu acho interessante o contexto desta 
passagem: O povo tinha recem saido do 
Egito e tinha passado pelo confronto com 
Amaleque, do qual saiu vitorioso. E logo 
em seguida, Deus se apresenta com este 
nome. Os hebreus conheciam as barras do 
Egito que eram enfeitadas com os deuses. 
O povo de Deus não deveria nem procurar 
ajuda nestes símbolos e sinais. O próprio 
Deus, o Senhor, Ele é a bandeira do seu 
povo. 
 
Além deste aspecto guerreiro também 
existe um aspecto manso e meigo: 
Cânticos 1,4 “...seu amor é melhor do que 
o vinho”. (Em alemão diz: Seu símbolo 
sobre mim é o amor.) 
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Estes dois aspectos também se expressam 
bem na dança com as bandeiras. 
 
 
O efeito do banner e da bandeira 
Na Alemanha ainda existe um pouco de 
timidez de usar a palavra “banner” e 
“bandeira”- também no meio cristão. Nós 
alemães somos mais timidos em mostrar as 
nossas emoções. Somos controlados, as 
vezes parecemos frios e distanciados.  
 
Mas o que acontece quando uma pessoa 
crente vê uma bandeira sendo levantada 
com alegria e poder? O que se passa 
dentro desta pessoa? O nosso coração é 
movido. Possívelmente a bandeira leva algo 
escrito nela, talvez uma verdade espiritual e 
a nossa fé é edificada, assim que 
concordamos de todo coração: “Amém! É 
isso mesmo!” Através de suas cores fortes 
e seus efeitos brilhosos as bandeiras e os 
banner trazem alegria e podem mover os 
nossos corações, ao ponto de jubilarmos e 
juntos celebrarmos! 
 
 

Oito siginificados de banner 
 
1. Banner anunciam um acontecimento. 
Jeremias 50, 2 “Anunciem em todo o 
mundo, mandem mensagens a outras 
nações! Digam que Babilônia foi 
conquistada! O deus dos caldeus, 
Merodaque, foi envergonhado!” 
 
Babilônia sempre é símbolo do mundo 
contra Deus. Também no livro de 
Apocalipse João fala da Babilônia como o 
lugar da potência mundial do anticristo que 
ainda estaria por vir. (Merodaque foi o 
maior deus babilônico.) 
 
Se temos na nossa igreja uma cruz ou um 
banner dizendo “Rei Jesus”, então 
anunciamos e proclamamos que Jesus é o 

rei e o Senhor desta igreja, desta cidade, 
deste país e etc. 
 
“Uma proclamação é uma declaração 
pública e audaciosa. Para todos, que 
acreditam em Jesus, significa 
específicamente a proclamação púbilca e 
audaciosa da verdade de Deus.” (Derek 
Prince) 
 
Porém, no meu ponto de vista, as 
bandeiras nunca podem estar em primeiro 
lugar da proclamação. No primeiro lugar 
deve estar a pregação e a proclamação da 
palavra de Deus. E isto não pode ser 
substituido por nada!  
1. Cor. 2,2 – João 1,1 – Mt. 28, 19-20  
 
Através das bandeiras nós podemos 
também proclamar promessas ou versículos 
bíblicos proféticos, que foram proclamados 
sobre a igreja. Quando cremos nas 
promessas de Deus, estamos honrando a 
ELE através disso.  
 
Romanos 4, 20 “Entretanto, Abraão nunca 
duvidou. Creu em Deus, pois sua fé e sua 
confiança tornaram-se ainda mais fortes. 
Ele ainda louvou a Deus por essa bênção, 
antes mesmo que aquilo acontecesse.” 
 
O que é dito sobre Abraão aqui, também 
vale para nós. Nós louvamos a Deus, 
crendo nas promessas dele para nós. As 
bandeiras podem, através do ver  contínuo 
das promessas, nos ajudar a continuar 
crendo. Deus até nos chama a fazer visíveis 
e audíveis as suas verdades para as nações: 
 
Isaías 18, 3 “...Quando a bandeira de 
guerra tremular sobre a montanha, todos 
os povos do mundo devem prestar 
atenção! Quando eu tocar a trombeta, 
todos devem escutar!”  
 
Banner e bandeiras proclamam fatos 
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bíblicos e espirituais, e servem para 
despertar e sinalizar. Banner e bandeiras 
são verdades espirituais feitas visíveis! 
 
2. Banner são edificados para cura e para 
salvação da morte 
Números 21, 8 “O Senhor respondeu a 
Moisés: "Faça uma cobra de bronze e 
coloque no alto de um poste. Quando uma 
cobra morder uma pessoa e essa pessoa 
olhar para a cobra no alto do poste, 
escapará com vida. " 
Aqui a cobra de bronze não tem nada de 
mágico, e sim depende da fé do povo de 
dar um passo de obedência e olhar para a 
cobra.  
 
Isaías 11, 10 “Naquele dia, o Herdeiro do 
trono de Davi será uma bandeira de 
salvação para todos os povos. Ele morará 
na terra gloriosa, Israel, e todos virão 
procurá-lo ali.”  
 
Também aqui o banner de Deus, Jesus, 
apenas se torna eficaz quando ele for 
aceito com fé.  
 
3. Banner são usado para juntar o povo, 
juntar o exército e se concentrar em um 
foco 
Números 1, 52 “Cada tribo de Israel terá 
um lugar separado para acampar, e nesse 
lugar ficará a bandeira da tribo.” 
 
Números 2, 3-25 “Aqui estão as posições 
das tribos: Judá, Lado leste do 
Tabernáculo... Rúben, lado sul do 
Tabernáculo... Efraim, Lado oeste do 
Tabernáculo... Dã, Lado norte do 
Tabernáculo.” 
 
Os banner servíam como ajuda para a 
orientação do exército e de grandes 
acampamentos. O povo de Deus deveria 
acampar ao redor do centro, ao redor do 
tabernáculo, que mostraria a presença de 

Deus em todo o tempo entre o povo. 
(Jeová Nissi= O Senhor é a minha 
bandeira). Os Banner mostram em torno de 
qual meio, qual centro nós nos reunimos e 
acampamos. Mostramos que estamos 
debaixo do reinado do Deus da trinidade! 
 
4. O banner está ali, onde há guerra 
espiritual 
Jeremias 51, 12 “Coloquem no topo do 
mastro a bandeira que indica o ataque a 
Babilônia! Coloquem sentinelas, reforcem a 
guarda; preparem emboscadas; não 
deixem ninguém sair da cidade! O Senhor 
realizou tudo o que tinha prometido a 
respeito de Babilônia.” (o tribunal) 
A Babilônia é sinal na bíblia de poderes e 
mundos que estão contra Deus. Quando 
trocamos as “frentes” através do sangue 
de Jesus, estamos contra a “Babliônia”. 
Através da nossa confissão a Jesus, 
erguemos um banner contra a Babilônia. A 
Babilônia cairá, assim como o Senhor 
planejou!  
Isaías 13, 2-3 “Dêem um sinal nos altos 
montes para os inimigos de Babilônia 
atacarem. Vocês, judeus, devem gritar 
"Boa Sorte! " quando os exércitos 
passarem, marchando contra Babilônia, 
para destruir os palácios dos ricos e 
poderosos. Eu, o Senhor, formei esses 
exércitos para esta missão; chamei para 
esta guerra os que se orgulham de sua 
força, para executarem o meu castigo.”  
 
Esta passagem fala do anúncio da 
destruição da Babilônia pelo povo de Deus 
e seus heróis. Eles não foram obrigados 
mas sim chamados através de sinais que 
eles poderiam escutar ou ver, chamados a 
se reunir em um lugar.  
Muito importante aqui é o aspecto 
voluntário! Você pertence a Jesus porque 
se decidiu livremente. Você segue a Cristo 
por obediência e amor, você serve a Ele 
voluntáriamente. Quando Deus nos chama, 
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obedecemos porque queremos e não 
porque somos obrigados por alguém. Você 
serve na equipe de dança, de louvor, de 
bandeiras etc. porque você sente e sabe 
que é uma missão de Deus e não porque 
você quer agradar a alguém ou porque 
quer se exibir.  
 
5. O banner é um objeto de esperanҫa, um 
símbolo da vitória 
Salmos 20, 6 “Tenho plena certeza de que 
o Senhor salva o seu escolhido; lá do Céu, 
o santo lugar onde vive, Ele manda ajuda. 
Ele me socorre com sua mão poderosa!”  
 
João 12, 13 “tomou folhas de palmeiras e 
desceu à estrada para encontrar Jesus, 
gritando: "É o Salvador! Salve o Rei de 
Israel! Viva o embaixador de Deus! " 
 
Jesus venceu Satanás, a serpente, para 
sempre. Nós como filhos de Deus não 
estamos mais debaixo do poder do pecado. 
Demonstramos a nossa alegria com 
bandeiras e esperamos anciosamente que o 
nosso rei voltará logo em glória. 
 
6. O banner direciona o caminho 
Isaías 7, 14 “Por isso, Deus vai dar um sinal 
- quer vocês queiram, quer não. Uma 
virgem terá um filho! E ela; chamará o 
nenê de Emanuel ( que significa "Deus está 
conosco" ). 
 
Isaías 62,10 “Saiam, saiam! Preparem o 
caminho para a volta do meu povo! Tapem 
os buracos, arranquem as pedras! 
Levantem bem alto, para todos verem, a 
bandeira de Israel.”  
 
7. O banner trás proteҫão e seguranҫa 
Salmos 60, 4 + 6 “Cantarei de alegria 
porque Deus, na sua santidade, prometeu 
nos ajudar.” Tu nos deste uma bandeira 
para ser levada, a bandeira da tua verdade. 
Ficaremos todos juntos dela! 

A todos que o temem, o Senhor deu um 
sinal em Jesus. Aqueles que temem o 
Senhor irão reconhecer o sinal, o banner e 
poderão fugir do mal. É a nossa tarefa de 
fazermos os sinais audíveis (pregaҫão, 
louvor, adoraҫão, ...) e visíveis (teatro, 
banner, bandeira, danҫa ...). 
 
Cânticos 2, 4 “Ele me leva ao salão de 
festas e mostra a todos quanto me 
ama.” (traduҫão alemã: o seu sinal sobre 
mim é amor) 
 
Em Jesus o próprio Deus se levantou como 
sinal. Jesus é o sinal da vitória! Ele é a 
nossa proteҫão, nossa seguranҫa, nossa 
torre. Na guerra o líder do exército tinha 
aquele do seu lado, que já mencionamos 
aqui, que carregava o banner. Todo o 
exército então sabia onde o chefe estava e 
em qual direҫão eles estavam andando. Um 
dos maiores alvos do inimigo era prender o 
líder e tirar aquele que carregava a 
bandeira do seu cavalo para que o resto do 
exército estivesse sem orientaҫão e assim 
fosse fácil de derrotá-los.  
 
Quando olhamos ao sinal de Deus, temos 
orientaҫão, e somos liderados por Ele. O 
sinal de Deus nunca será derrotado. O 
próprio Jesus “tirou o poder de Satanás 
acusar vocês de pecado e exibiu 
publicamente ao mundo inteiro o triunfo 
de Cristo na cruz.” (Colossenses 2, 15) 
 
8. O banner leva o inimigo a fugir 
Isaías 59, 19 “Então, finalmente, de leste a 
oeste todos respeitarão e glorificarão o 
nome do Senhor. Ele virá como um rio que 
transborda, empurrado para frente pelo 
Espírito do Senhor.” 
 
Isaías 31, 9 “O exército assírio perderá sua 
segurança; os generais fugirão, 
abandonando suas tropas. Essa é uma 
promessa do Senhor.” 
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O inimigo também tem seus banner e 
símbolos: Me refiro á suástica de Hitler ou 
o pentagrama, estrela de 5 pontas apoiada 
em uma ponta, mostra a imagem de um 
bode como símbolo de Satanás. O objeto, 
no qual o símbolo está colocado, não é tão 
importante. Importante é o que é 
declarado através deste símbolo! 
Salmos 74, 4 + 9 “Lá onde o povo se 
reunia para Te adorar, os inimigos deram 
seus gritos de guerra e colocaram os seus 
deuses para comemorar a vitória.” ... “Os 
símbolos de nossa religião, a prova de que 
somos o teu povo, foram destruídos.” 
 
Mateus 24, 15 “Portanto, quando vocês 
virem a coisa horrível ( a respeito da qual 
falou o profeta Daniel ) colocada num lugar 
santo...” O inimigo parace não ter nenhum 
problema em colocar seus sinais em certos 
lugares, porque sabe que provocará algo 
no observador.  
 
Jeremias 4, 19- 12 “Meu coração, ai meu 
coração - estou me torcendo de dor! meu 
coração está estourando dentro do peito! 
Não posso ficar quieto, porque já ouvi na 
minha alma as trombetas e gritos de 
batalha do inimigo. Ondas e ondas de 
destruição caem sobre a terra, até ficar 
completamente destruída! De repente, 
num instante, todas as casas foram 
derrubadas. Quanto tempo isso vai durar? 

Até quando terei de 
ouvir o som da batalha e 
ver morte e destruição 
por toda parte?” 
Aqui Jeremias faz uma 
declaração de juízo 
sobre o povo de Deus. O 
próprio Deus traz um 
inimigo do norte contra 
o seu povo e Jeremias 
passa mal ao ouvir esta 
noticia!  
 

O inimigo de Deus tem que tremer quando 
ele ouve e vê 
-“as trombetas” (shofar) 
-“gritos de guerra” (louvor e adoração) 
-“sinais” (banner e bandeiras) de Jeová-
Nissi! 
 
Banner e bandeiras tem uma mensagem 
clara, declaram algo claramente, e são 
levantados para que sejam vistos. Sempre 
quando há na bíblia o termo “elevar” ou 
“exaltar”, ou quando algo é exaltado, isso 
é um sinal do poder de Deus.  
Êxodo 14, 16 – Êxodo 17, 11 (Os braços 
apoiados de Moisés, cruz levantada) 
Para mim pessoalmente a guerra espiritual 
é um aspecto muito importante! Há uma 
diferença (no mundo visível e invisível) se o 
banner de JESUS é elevado ou não! Claro: 
Com sabedoria e direção do Espírito Santo.  
Todos os oito significados dos sinais/banner 
do velho testamento também valem para 
Jesus: 
 
1. Anúncio de acontecimentos (perdão de 

pecado, redenção, o plano de salvação 
de Deus) 

2. Em Jesus há cura, salvação da morte 

3. O exército é chamado a se reunir- a cruz 
é o centro da igreja 

4. Guerra espiritual- a cruz é o lugar de 
guerra entre a luz e a escuridão 

5. A cruz é o sinal da vitória e para satanás 
é o sinal da derrota 

6. Proteҫão e seguranҫa, o sangue 
derramado de Jesus 

7. O caminho mostrado, o caminho da 
cruz= o nosso EU tem que morrer 

8. O inimigo foge do sangue de Jesus.  
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CORES NA VISÃO BÍBLICA 
 
 
Para podermos utilizar as bandeiras de 
forma adequada e mais precisa deveriamos 
saber mais sobre o significado das cores. 
Não somente símbolos e imagens apontam 
para as verdades de Deus, mas também 
cada cor. Como o próprio Deus é o criador 
de todas as cores (ele criou a luz e com ela 
também as cores), temos a grande 
liberdade de usar todas as possíveis cores.  
 
Dourado 
A presença de Deus, glória, majestade. 

 
No santo dos santos tudo era de puro 
ouro. A arca da aliança tinha um querubim 
na parte de cima que era de ouro. O 
castiçal pesava muitos quilos e era todo 
feito de ouro. (Quem hoje ainda poderia 
fabricar algo assim?) 
 
Ezequiel 1,4 + 8,2 Visão da glória de Deus: 
“algo que brilhava como bronze bem 
polido.” 
 
1. Reis 6,22 – 2. Chr. 3,3 – 17 O rei 
Salomão cobriu o templo inteiro com ouro, 
assim Deus tinha pedido  
 
Em estado puro o ouro é bem mole e pode 
ser aplanado de tal forma que ele se torna 
extremamente fino, até 0,0001 mm; isso 
significa que se precisa de 100 000 destas 
folhinhas colocadas uma por cima da outra 
para ter apenas 1 cm de largura. Salomão 
fez um trabalho excelente e muito artístico 
quando mandou construir o templo.  

Da mesma forma, Deus trabalha 
cuidadosamente e com muita atenção para 
construir a sua igreja. Ele cobre a igreja 
com a sua glória, esta que está em Jesus 
Cristo. 
 
Salmos 45, 9 “Ao teu lado está assentada a 
rainha, usando jóias finas feitas do ouro 
puro de Ofir.” - Salmos 45, 14 “A noiva, 
uma princesa real, está no interior do 
palácio; ela é muito bonita, e suas roupas 
são enfeitadas com fios de ouro.” Indica 
para a noiva de Jesus, que está enfeitada e 
espera o seu noivo. 
 
Prata 
Redenção, Purificação, liberdade 

 
Jesus foi traído e vendido por 30 moedas 
de prata. No velho testamento a prata 
também tinha o significado de dinheiro 
expiatório. Para todos valía o mesmo, 
independente de qual classe social.  
 
Êxodo 30, 11-16 “Cada israelita pagara o 
seu próprio resgate ao Senhor. Isto é 
preciso, para que com o recenseamento 
não venha praga nenhuma sobre Israel.”  
Além de Purificação (Salmos 12,7) a prata 
também tinha o significado de liberdade/
redenção:  
 
Números 3, 44-51 “Quero os levitas em 
lugar dos filhos mais velhos do povo de 
Israel, e me entregue os animais dos levitas 
em troca da primeira cria dos animais do 
povo de Israel. Os levitas serão meus, Eu 
sou o Senhor.”  
 
No tabernáculo os fundamentos do santo 
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dos santos eram feitos de blocos de prata. 
(O nosso fundamento de fé= Redenção 
através de JESUS!)  
Os pregos ou ganchos que uniam os pilares 
eram de prata e as barras juntamente com 
os ganchos para os panos de linho que 
separavam o acampamento do tabernáculo 
também eram de prata. (Levítico 5,15) 
 
Bandeiras de prata, bacias de prata ou 
trombetas nos lembram: já foi tudo pago! 
Com isso anunciamos a nossa redenção. 
Nós concordamos com a palavra de Deus 
“Deus pagou um resgate para livrar vocês 
do insuportável caminho que seus pais 
tentaram seguir para chegar ao céu, e o 
resgate que Ele pagou não foi 
simplesmente ouro ou prata, como vocês 
sabem muito bem, mas Ele pagou por 
vocês o precioso sangue de Cristo, o 
Cordeiro de Deus sem pecado e sem 
mancha.”  
 
A prata nos lembra da redenção completa 
e do preço completo, que Jesus pagou. 
 
Bronze 
Humildade perante Deus, arrependimento 

 
Vários utensílios que eram usados para 
sacrifício e também o altar eram de bronze. 
Leia em 1. Reis 7, 13-47 o que Hirão, que 
trabalhava com bronze, fez para o rei de 
Salomão. Muito incrível! Era tanto bronze 
que não tinha como pesar, foi tanto que 
ele precisou. Talvez seja um sinal para nós, 
de que sempre pecamos novamente e 
sempre denovo precisamos de 
arrependimento e humildade? 
 

Entre a tenda e o altar tinha uma bacia de 
bronze para a purificação 
(arrependimento). (Êxodo 30, 17-21) 
 
Bronze é uma das minhas cores preferidas 
para bandeiras. Até hoje eu uso bandeiras 
de bronze no ensaio. Eu quero sempre ter 
perante os meus olhos que eu me prostro 
perante o meu Deus. Sou sempre 
relembrada de não me elevar sobre a 
vontade de Deus ou sobre outras pessoas.  
 
Os metais prata e bronze também tem um 
efeito antibacteriano. As nanopartículas de 
prata na roupa íntima são bem conhecidas. 
Existem hospitais que mandam fabricar as 
suas maçanetas de bronze: cada vez que 
alguém abre ou fecha a porta o número de 
bactérias é reduzido.  
 
Vamos tentar interpretar isso de forma 
espiritual: Contra a “bactéria” pecado 
somente existe um meio efetivo 
antibacteriano, que são a redenção e a 
humildade! 
 
Púrpura 
O reinado de Deus, sacerdócio real, 
intercessão 

 
 
Púrpura é uma cor de rei porque era muito 
difícil e trabalhoso de fabricar. A cor era 
retirada do caracol de púrpura. 
Dependendo do tipo do caracol a cor 
variava de pink a lilás azulado. 
Em Êxodo 39, 1-21 Deus dá ordens exatas 
sobre as roupas dos sacerdotes. O 
sacerdote usava na parte de frente o 
peitoral, perto do coração, que simbolizava 
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o povo de Israel. Também usava os 12 
nomes das tribus nos seus ombros. Com 
esta roupa ele entrava no santo dos santos 
perante o Senhor, para interceder pelo 
povo. A tarefa principal do sacerdote era a 
intercessão! 
 
Leia 1. Pedro 2,9; Êxodo 28,31 e Êxodo 
36,8 (sacerdócio real dos crentes). 
 
No novo testamento Jesus é o sumo 
sacerdote: Hebr. 4, 14 e Hebr. 6,20. Os 
soldados colocaram uma coroa de espinhos 
em Jesus e vestiram ele com um manto real 
vermelho. (João 19.2) 
 
Pink/rosa 
Misericórdia de Deus, novo começo, algo 
feito novo por Deus 

 
Isaías 58,8 “Deus lhes dará uma luz mais 
brilhante que o sol”... 
 
Oséias 6,3 “É tão certo quanto a manhã 
que vem depois da noite ou a chuva que 
chega com a primavera.” (a tradução 
alemã diz: como a aurora). Por isso é bom 
termos conhecimento do Senhor. Aurora: 
Quando o sol nasce, há alguns minutos 
onde tudo fica rosa/pink. 
 
Cânticos 6,10 “Quem é essa, que aparece 
como o sol nascendo, linda como a lua, 
pura como o sol?”  
 
Azul 
Agua da vida, rio de Deus, Jesus Cristo que 
volta do céu para a terra, brilho divino 

 
Azul é uma das cores mais diversificadas. 
Para Jesus temos a cor real-azul (azul de 
realeza, para o nosso rei!).  
 
Rios de aguas vivas correm de Jesus. Azul 
pode também simbolizar o Espirito Santo, 
mas já seria um azul mais claro. 
 
Êxodo 24,10 “Tiveram uma bela visão do 
Deus de Israel. Deus estava pisando num 
pavimento de pedras de safira. Parecia o 
céu num dia claro!” 
 
Safira tem a sua cor azul através de restos 
de ferro e titânio, por isso significa força/
solidez. 
 
Turquesa 
Espírito Santo (Ezequiel 1, 16-20) símbolos 
para o Espírito Santo: pomba, água, fogo, 
óleo, aliança, vento 

 
Ezequiel 47,1: corrente de águas 
 
Verde 
Crescimento, nova vida, graça, fertilidade 
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Marcos 6, 39 “Então Jesus disse a multidão 
que se sentasse, em grupos de 50 ou 100 
cada um, na grama verde.” 
 
Jeremias 17,8 “Ele é como uma árvore 
plantada à beira de um rio; as suas raízes 
entram profundamente na terra, em 
direção à água. Por isso, ele não se 
incomoda com o calor, e suas folhas 
continuam verdes; mesmo no tempo da 
seca, ele não deixa de produzir belos 
frutos.” 
 
Verde dourado 
Unção 
 
Óleo que se usa para ungir, o azeite, tem 
mais ou menos esta cor. 

 
2. Sam. 2,4 “Ao chegarem ali, Davi foi 
coroado rei do povo de Judá” (foi ungido) 
 
Salmos 23,5 “Tu me recebes como um 
convidado de honra” (unges a minha 
cabeça) 
 
João 12,3 “Então Maria tomou um frasco 
de perfume caro feito de essência de 
nardo, e molhou com ele os pés de Jesus, 
enxugando com os cabelos dela...” 
 
Hebr. 1, 9 “o seu Deus, derramou mais 
alegria sobre Ele (Jesus) do que sobre 
qualquer outro.” (com óleo de alegria) 
 
Amarelo 
Sol da justiça, ciúme 
 
Mal. 4, 2 “Mas para vocês, os que Me 
obedecem, nascerá o Sol da Justiça...” 

Juízes 5, 31 “Mas os que amam o Senhor 
brilhem como brilha o sol no matutino 
arrebol!” 

 
Deuteronômio 4,24 “E Ele é Deus 
zeloso;...” – 5,9 “pois eu sou o Senhor seu 
Deus. Sou Deus zeloso” – 32, 16 “Deus 
ficou com ciúme do Seu povo.” 
 
Laranja dourado 
Espírito Santo, fogo, poder de Deus, 
purificação 

 
Daniel 7,9 “Ele estava sentado num trono 
de fogo, que se movia sobre rodas também 
feitas de fogo.”  
 
Hebr. 12, 29 “Porque nosso Deus é um 
fogo consumidor.” 
 
1. Pedro 1,7 “como o fogo prova o ouro e 
o purifica”  
 
Atos 2,3 “Então, viu-se algo parecido com 
labaredas ou línguas de fogo que 
pousaram sobre as cabeças deles” 
 
Mal. 3,2 “Ele é como o fogo que purifica o 
ouro.” 
 
Ezequiel 1, 27 “Da cintura para cima era 
brilhante como metal no meio do fogo; da 
cintura para baixo parecia feito de fogo 
puro, muito brilhante.” (Visão de Deus) 
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1. Reis 18,24 “O deus que responder 
enviando fogo para acender a lenha é o 
verdadeiro Deus! " 
 
Vermelho 
Sangue de Jesus, cordeiro de sacrifício, 
amor, guerra espiritual, justiça através do 
sangue derramado 

 
Vermelho é a cor clássica do amor. Através 
do sangue de Jesus, que Ele derramou, este 
amor se torna perfeito. (E Satanás achou 
um jeito de manchar esta cor através das 
bandeiras do Hitler...) 
Vermelho também significa proteção: 
Pintar os postes com sangue de um 
cordeiro antes da saída do Egito ou como 
lemos em Josué 2, 1-21 onde a corda 
vermelha foi um sinal de proteção para 
Raabe.  
Vermelho é uma cor muito forte! Ela 
também simboliza guerra: 
 
Apocalipse 6,4: “Desta vez surgiu um 
cavalo vermelho. Ao que o montava foi 
dada uma espada comprida e a autoridade 
de tirar a paz e trazer a anarquia para a 
terra; e apareceu guerra e matança por 
toda parte.” 
 
Branco 
Pureza, santidade de Deus, sem pecado, 
noiva, luz, vencedor 

 

Branco é a cor que simboliza santidade e 
pureza.  
 
Anjos normalmente estão vestidos de 
branco, Jesus volta em um cavalo branco, e 
“os exércitos do céu, vestidos do linho mais 
fino, branco e limpo, seguiam-no em 
cavalos brancos.” (Apocalipse 19,14) 
 
Outras passagens: 
Apocalipse 6,2; 7,9 (multidão de todas as 
nações)  
 
Apoc. 3, 4-5 (aquele que vencer será 
vestido de branco) 
 
Apoc. 19, 8 (a noiva de Cristo) 
 
Mateus 17, 2 “e enquanto eles 
observavam, o seu aspecto mudou de tal 
maneira que seu rosto brilhava como o sol 
e suas roupas tornavam-se tão brancas que 
faziam doer a vista.” 
 
Isaías 1, 18 “que sejam as manchas dos 
pecados que vocês cometeram, Eu posso 
limpar essas manchas completamente! 
Vocês ficarão limpos e brancos como a 
neve...” 
 
João 1,5 “A vida dEle é a luz que brilha no 
meio da escuridão, e nunca pode ser 
apagada pela escuridão.” 
 
Preto 
Solidez, força, estabilidade, também morte, 
luto 

 
Esta cor, pela minha experiência, é a cor 
mais discutida entre os cristãos. Por muito 
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tempo eu não gostei de preto e até hoje 
nunca fiz uma bandeira preta. Mas Deus 
ampliou a minha visão: 
Isaías 54, 11 “Eu mesmo vou reconstruir os 
seus muros, usando safiras nos alicerces e 
assentando as pedras com massa 
colorida.” (Deus falando a Israel) *em 
alemão diz: colocarei tuas pedras em 
argamassa 
 
Argamassa aqui é o material “stibium” da 
química, o qual tem uma cor bem preta. 
(As mulheres se maquiavam com ele). Preto 
então tem algo a ver com solidez e 
estabilidade.  
 
Preto também simboliza o profético. 
Enquanto os nossos olhos vêem “branco”, 
porque todas as ondas eletromagnéticas 
são mandadas devolta ao objeto na mesma 
intensidade, é ao contrário com o preto. 
Quase nada é mandado devolta- fica então 
escondido. A impressão profética ou a 
imagem profética tira algo do escondido, 
do mundo espiritual e traz ao mundo visível 
ou audível. 
 

 
 
Nós como equipe que dança com 
bandeiras... 
 
...usamos roupa preta com frequência, as 
vezes com detalhes coloridos. Quando 
usamos preto, as cores das bandeiras 
brilham com mais intensidade. Outras cores 
neutras como branco também ajudam a 
levar a pessoa que está por trás da 
bandeira a ficar mais no fundo da cena. 

Quando dançamos com bandeiras, não é a 
pessoa em si que é importante, mas sim, 
aquilo que está sendo expressado através 
da dança.  
 
Quem dança com bandeiras deveria ter um 
entendimento dos significados das cores e 
querer aprofundar este conhecimento. 
Também na igreja deveria ter ensino sobre 
este assunto, para que o conhecimento 
cresça. Não precisa ser todas semanas, mas 
esporadicamente. A igreja agradecerá as 
explicações e poderá entender melhor.  
 
Mais uma observação sobre o modo de se 
vestir: Obviamente o modo que nos 
vestimos reflete o respeito que temos para 
com Deus. Não deveríamos nos vestir de 
forma relaxada, nem de forma provocante.  
 
Existem sim muitas diferenças culturais 
referente ao gosto (os sul-americanos 
gostam de coisas coloridas, nós alemães 
somos um pouco mais reservados), mas 
calças curtas, saias curtas, blusas que 
mostram a barriga ou roupas parecidas na 
minha opinião nunca serão adequadas. 
Quando dançamos com bandeiras, mangas 
muito longas ou largas podem dificultar os 
movimentos com as bandeiras.  
A cor da roupa que vestimos também não 
deve entrar em concorrência com as 
bandeiras. Se nos deixarmos guiar por Deus 
neste assunto, vamos receber várias 
possibilidades diferentes do Espírito Santo, 
que nos ajudarão a refletir sobre toda a 
beleza e preciosidade de Deus. 
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SÍMBOLOS 
 
 
Para poder demonstrar algo de maneira 
mais expressiva, podemos colocar certos 
símbolos ou certas frases nas bandeiras. 
Assim podemos enfatizar uma certa 
declaração que está sendo feita, mas 
outras interpretações podem ser limitadas 
desta forma.  
 
Um símbolo é um sinal que reforça a nossa 
percepção. As crianças percebem 
imediatamente algum banner ou símbolo 
que mostra doces ou sorvete, porque elas 
já conhecem o símbolo.  
 
Normalmente lembramos melhor daquilo 
que vemos, do que daquilo que somente 
ouvimos. Símbolos devem ser claros 
naquilo que declaram ou representam, e 
devem ser bem visíveis de longe. (As 
bandeiras se movimentam). Estude sempre 
a palavra de Deus. Como Deus fala com 
você? O que você vê em sua frente? Será 
que a sua impressão condiz com as 
verdades da palavra de Deus? 
 
 
Um exemplo pessoal 
Durante uma conferência uma das 
convidadas estava ensinando sobre o 
Espírito Santo e estava explicando alguns 
aspectos diferentes usando a imagem de 
uma pomba. Entre outras coisas ela 
comentou sobre os nove dons do Espírito, 
que estão representados nas nove penas 
das asas da pomba. Há um tempo atrás, eu 
tinha feito um banner com uma pomba 
voando representando o Espírito Santo, eu 
estava muito curiosa pra chegar em casa e 
conferir quantas penas eu tinha colocado 
nela. Assim que cheguei em casa chequei, 
e realmente a pomba tinha nove penas em 
cada asa! 

Temas podem ser colocados em banner de 
forma detalhada, porque o banner não é 
movimentado e sim carregado. Assim ele 
pode ser observado por mais tempo em pé. 
Observe: Cada bandeira é um banner, mas 
nem todo banner é uma bandeira. 
 
 
Formas de bandeiras 
Podemos dar diferentes formas para as 
nossas bandeiras. A forma mais fácil é o 
retângulo deitado. É fácil de costurar e se 
movimenta de forma bonita.  
 
Porém, o quanto maior a bandeira, mais 
alta é a probabilidade da ponta de cima 
ficar caindo. Pode-se evitar dando uma 
forma mais inclinada para a bandeira.  

 
 
Aqui vêmos uma bandeira que foi 
costurada de várias pontas.  

 
 
Uma forma agradável também é o leque. 
Precisa-se mais ou menos do dobro do 
pano, mas as cores ficam muito bonitas.  
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Outra forma é a forma do coração 

 
 
Uma forma bem diferente são as fitas de 
dança. Elas variam em comprimento e 
largura. O comprimento da fita simboliza 
que Deus é grande e sobrenatural.  

 
 
Cada um pode experimentar com qual tipo 
e forma de bandeira ele lida melhor. Tudo 
que reflete a glória de Deus é permitido, e 
aquilo que também funciona no 
movimento da bandeira.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USO DE BANDEIRAS E 
BANNER 
 
Louvor 
Salmos 66,2 “Anunciem com salmos a sua 
glória! Venham todos, cantar louvores a 
Ele!” 
 
Música, dança, tamborins, bandeiras e fitas 
de dança com certeza são instrumentos 
importantes para trazer louvor a ELE, e 
podemos usar a criatividade (guiada pelo 
Espírito) plenamente! É importante estudar 
e saber os significados das diferentes cores 
e dos símbolos da bíblia. Assim você terá 
mais segurança no momento do louvor. 
 
Observe: Se você não souber o porquê de 
levantar uma bandeira, então ela não será 
muito efetiva! No louvor honramos a Deus 
por aquilo que ele faz. 
1. Pedro 2,9 “Mas vocês não são assim, 
pois foram escolhidos pelo próprio Deus - 
vocês são, sacerdotes do Rei, são santos e 
puros, pertencem ao próprio Deus - tudo 
isto para que vocês possam mostrar aos 
outros como Deus os chamou da escuridão 
para a sua maravilhosa luz.” 
 
Salmos 145, 11 +12 “Todos comentarão a 
glória do teu reino e reconhecerão 
abertamente o teu poder. Assim, toda a 
humanidade conhecerá os teus grandes 
milagres, a majestade e a glória do teu 
reino.” 
 
Salmos 66,2 “Anunciem com salmos a sua 
glória! Venham todos, cantar louvores a 
Ele!” Na Alemanha somos mais reservados 
para demonstrar as nossas emoções. O 
inimigo ainda tenta segurar o triúnfo do 
nosso Deus. Então levante e demonstre 
esta vitória!  
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Juntos em uma equipe 
Quando uma equipe movimenta as 
bandeiras de forma sincronizada, ali é 
demonstrado uma união forte e 
impressionante. Aqui devemos estar 
conscientes de que não se trata de uma 
apresentação de um show, e sim o alvo é 
levar a congregação a adorar e louvar. 
 

 
Façam encontros regularmente, tenham 
comunhão. Em oração, no dançar com as 
bandeiras, se divirtam juntos. Desenvolvam 
uma visão para o ministério. Nós como 
equipe/grupo de dança de bandeiras 
fizemos dos seguintes aspectos a nossa 
visão: 
 

• Incentivar a união no corpo de Cristo e 
que esta união seja visível 

• Adorar e glorificar o Pai, Filho e Espírito 
Santo  

• Fazer o SEU nome conhecido 
 
Para começar com um grupo você não 
precisa saber fazer tudo, você também não 
precisa ter as bandeiras em todas as cores. 
O principal é que venha de coração. Na 
equipe não se trata de perfeição. 
Encorajem um ao outro de crescer 
espiritualmente e nas habilidades. 

 
Com a postura de coração correta até o 
ensaio é louvor. Também considere que 
cada membro do grupo é diferente.  
 
Possivelmente nem todos saibam fazer 
tudo, mas cada um terá sua expressividade 
em uma certa área: 
 

• Proclamação com bandeiras grandes 

• Dança em grupo 

• Movimentos rápidos com bandeiras 
pequenas 

• E outras coisas... 
 
Deem um ao outro espaço suficiente, para 
que cada um possa descobrir o seu lugar. 
Porque viemos juntos perante Deus: 
 
Salmos 22,3 diz “Os louvores dos israelitas 
cercam o teu trono.” (Deus habita entre os 
louvores do seu povo) 
 
Evangelismos 
Além da pregação, da palavra pregada, 
podemos usar elementos criativos para 
chamar a atenção das pessoas na rua, 
assim proclamando verdades bíblicas de 
forma criativa.  
 
O nosso grupo sai bastante às ruas em 
época de verão, juntamente com outras 
igrejas e outros grupos. Sempre entramos 
em contato com pessoas que nos 
perguntam sobre as bandeiras. Para alguns 
elas são “apenas” algo bonito, outros 
perguntam o porquê de estarmos fazendo 
isso e outros se irritam.  
Também é importante quais músicas 
escolher: Músicas com letras que levam as 
pessoas a pensar, e louvores mais agitados 
são adequados. Nós não achamos que 
músicas de adoração que falam muito 
sobre paixão combinam para os 
evangelismos na rua.  
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Paradas e procissões 
A palavra “procissão” vem do latim e 
significa “avançar”. Alguns exemplos de 
procissões e paradas (ou marchas) na 
bíblia: 
 

• A jornada atravessando o deserto foi 
entre outros uma marcha com banner 
(Números 2) 

• Quando o Senhor deu a vitória, a profeta 
Miriã pegou o tamborim e todas as 
mulheres se juntaram a ela 

• Sete vezes o povo teve que rodear Jericó 
(Josué 6) 

• A volta da Arca da Aliança aconteceu 
com gritos de júbilo, canto e dança 
eufórica (1. Crônicas 15) 

• Em Salmos 68 lemos sobre uma 
procissão ao Santo dos Santos, onde 
todas as tribus participaram  

• Na inauguração do muro restaurado de 
Jerusalém Neemias ordenou que dois 
corais andassem em cima dos muros 
cantando louvores  

• Josafá celebrou a sua vitória com uma 
marcha, com harpas, liras e trombetas (2. 
Crônicas 20) 

• A entrada de Jesus em Jerusalém 
montado em um jumento; a multidão 
jubíla e canta com ramos de folhas: 
“Viva o Rei, Hosanna!” 

• Salmos 68, 24+25 “Aos poucos, o 
cortejo de Deus, o meu Rei, se aproxima 
do templo. À frente vão os cantores, 
atrás vêm os músicos tocando 
instrumentos de corda. Entre eles vêm as 
moças tocando pandeiros.” 

 
Na Alemanha a procissão clássica é 
praticada em festas religiosas pela igreja 
católica. Através disso surgiram outras 
organizações seculares que fazem marchas 
ou paradas em suas próprias regiões, assim 
como a associação de bombeiros, de 

carnaval, de equitação... Eles têm como de 
costume usar um banner ou estandarte.As 
igrejas evangélicas também participam de 
“Marchas para Jesus”. Ali usamos banner e 
bandeiras, e tudo fica bem colorido e 
agitado, o que não é muito comum na 
Alemanha.  
 
Festas de rua 
Um exemplo é que nosso grupo participou 
de um evento de outra igreja em outra 
cidade chamada Bonn, onde apoiamos eles 
ali. 
 
Casamentos, aniversários 
Há várias possibilidades para o uso das 
bandeiras. O mais importante é ouvir a voz 
de Deus e estar preparado a ir para onde 
Ele mandar. Às vezes é bom ler um 
versículo ou uma passagem da bíblia antes 
do momento da dança, dando uma 
explicação breve. 
 
Reuniões e eventos de oração 
Os banner podem ajudar a focar em um 
pedido de oração específico. Eles podem 
ajudar a dar uma inspiração para orar por 
algo. Uma amiga minha sempre leva sua 
bandeirinha vermelha para as reuniões de 
oração do grupo dela. Ela nunca aparece 
no palco, não faz parte da dança, mas este 
é o seu ministério, sua tarefa é orar e ela é 
fiel naquilo. Deus sempre abençoa o grupo 
inteiro através dela. 
 
Tempo pessoal com Deus 
Na minha opinião, o secreto onde 
adoramos a Deus é o lugar mais 
importante de usarmos as bandeiras. A 
fonte de toda inspiração está no tempo 
íntimo com Deus! No palco você só é 
aquilo que você é, se você tem tempo com 
Deus a sós! O ministério normalmente 
começa no secreto, não no público!  
No tempo íntimo com Deus podemos 
aprender mais e nos desenvolver. É possível 
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alcançar muito 
através de treino e 
disciplina. É muito 
importante treinar e 
melhorar os nossos 
corpos, a nossa 
coordenação e 
nossos movimentos.  
 
Qual é a diferença 
entre uma simples 

apresentação de dança e um grupo ou até 
uma pessoa só, que tem um 
relacionamento vivo com Jesus? O próprio 
Deus faz a diferença! A nossa tarefa é 
estarmos à disposição de todo coração: 
 

• Ter um coração puro, santo e separado 

• Ter um coração humilde 

• Querer ser obediente a Jesus 

• Viver uma vida na ordem de Deus 

• Amar Jesus de todo coração, com toda 
força e alma 

• Treinar regularmente (corpo, alma e 
espirito) 

 
Deus dá a sua 
graça e o Espírito 
Santo toca os 
corações das 
pessoas quando 
eles veem os 
nossos 

movimentos, os banner e as bandeiras. 
 

Não é através do nosso esforço que algo 
acontece, e sim pela misericórdia de Deus, 
que dura para sempre e muda os corações. 
(Filhos de Arão) 
 
Possivelmente você nunca teve a 
oportunidade de mostrar publicamente 
como você dança com as bandeiras. 
Continue tendo o seu tempo no secreto 
com Deus, e espere nEle. Ele te guiará e te 

dará impulsos. Levante a sua bandeira para 
ELE e adore a ELE! Para Deus não faz 
diferença o que fazemos para Ele, e sim 
com qual postura do coração o fazemos!  
 
Salmos 139 “Senhor, tu examinaste a 
fundo a minha alma e conheces todas as 
coisas a meu respeito.” 
 
Se você tiver um coração humilde e 
disposto perante Deus, você receberá uma 
revelação da palavra de Deus e do seu ser. 
Então quando você dançar, não será você o 
centro, e sim o amor de Deus, sua graça, 
sua santidade... tudo dEle será visível e 
perceptível. 
 
Examine as suas motivações. Se você 
encontrar alguma motivação errada, traga 
isto para a cruz e peça perdão. > Salmos 
18, 35 “Tu me deste a tua salvação para 
servir de escudo.” 
 
O próprio Deus te ensinará no secreto, 
então use as bandeiras neste meio tempo e 
espere o que Ele fará acontecer.  
 
 
Atos proféticos 
No velho testamento os profetas muitas 
vezes recebiam instruções de Deus para 
atos proféticos. 
 
As vezes, a vida inteira do profeta era 
marcada desta forma: 
 
Em Oséias 1,2 Deus manda Oséias casar 
com uma prostituta, como símbolo de que 
o povo estava sendo infiel para com Deus. 
Jeremias andou pelo país com uma canga 
com pedaços de couro sobre o seu 
pescoço. (Jeremias 27,2)- Isaías andou nu e 
descalço durante três anos (Isaías 20,3). 
Para podermos fazer um ato profético com 
as bandeiras ou outras coisas, realmente 
temos que ser guiados pelo Espírito Santo. 



BANNER & BANDEIRAS - Um manual sobre a visão bíblica 

É importante estar bem conectado a ELE 
para poder ouvir qual objeto deve ser 
usado naquele momento. Deveríamos ficar 
atentos em dizer que algo veio de Deus 
sendo que nem veio dEle. Os filhos de Arão 
morreram porque eles trouxeram algo a 
Deus que Ele nem tinha pedido a eles: 
 
Levítico 10, 1-3 “Aconteceu que Nadabe e 
Abiú, filhos de Arão, puseram fogo não 
sagrado nos aparelhos de incenso deles. 
Puseram incenso nesse fogo impróprio e se 
apresentaram diante do Senhor com 
aquele fogo. Fizeram coisa que contrariava 
as ordens que o Senhor tinha acabado de 
dar! O resultado foi que saiu fogo da 
presença do Senhor e destruiu os dois ali 
mesmo!” 
 
Quando ouvimos a voz de Deus e 
obedecemos, então Ele abençoará o uso 
das bandeiras com o seu poder e a sua 
presença. Não é possível colocarmos 
alguma regra para atos proféticos com 
objetos, isso simplesmente acontece no 
momento. Banner, bandeiras etc. não tem 
poder em si mesmo! Não existe nenhum 
poder sobrenatural nelas.  
 
Jackie Howard disse sobre este tema:  
 
“...aqui nós nos perguntamos, o que é 
santo e o que é “oculto” (de ocultismo)? 
Mas algo afirmo: Somente porque, por 
exemplo, usamos uma bandeira vermelha 
sob a cabeça de uma pessoa que está 
debaixo do poder de Deus, isso não 
significa que esta pessoa terá 
entendimento daquilo, nem que ela 
reconhecerá aquilo. De nenhum jeito o 
próprio movimento de uma bandeira é o 
que provoca que alguém seja curado ou 
liberto- como se um pedaço de pano fosse 
algo “mágico”! Não, muito mais do que 
isso o banner ou a bandeira é uma 

prorrogação da nossa oração, que libera 
este poder. Nunca é o pano em si, e sim a 
manifestação do Espírito Santo. 
 
Não queremos manipular e sim deixar o rio 
de Deus fluir. Isso não acontece na nossa 
própria força e isto é importante para 
todos que atuam neste ministério. Temos 
que entender isto muito bem.” 
 
Bandeiras... são uma forma de expressão 
para a proclamação da verdade. Assim 
como instrumentos de música elas são 
recursos com os quais podemos expressar 
os nossos sentimentos pela fé. 
 
Exemplos de atos proféticos 
A Cordelia Löw conta em seu livro: “Uma 
pessoa me contou uma vez que Deus falou 
para ela pegar uma bandeira vermelha, 
ficar parada na entrada da igreja e cobrir os 
irmãos com o sangue de Jesus enquanto 
ela levantava e movimentava a bandeira. 
Isso pode parecer estranho para alguns de 
nós, mas imagine se Deus realmente pediu 
isto a ela? Imagine se Isaías viveria hoje e 
nos visitaria no culto, mas estando nu. Será 
que levaríamos ele a sério? Acreditaríamos 
que Deus pediu a ele fazer tal coisa?” 
 
Exemplos que poderiam acontecer durante 
um evento de oração: Envolver uma pessoa 
em um pano dourado simbolizando a 
glória de Deus, bater a bandeira no chão 
simbolizando que Satanás está debaixo dos 
nossos pés. Deveríamos prestar bastante 
atenção no Espírito Santo, para que não 
confundamos as nossas intenções humanas 
com as de Deus. Se não tudo se tornará em 
um acontecimento espetaculoso, que não 
trará mudança nenhuma nos corações das 
pessoas.  
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O CARREGAR DE BANNER 
E BANDEIRAS 
 
 
Salmos 15, 1-2 “Senhor, quem poderá 
viver na tua presença? Quem terá livre 
acesso ao Lugar Santo onde Tu vives? 
Quem é honesto e sincero em tudo quanto 
faz, quem pratica a justiça e fala sempre a 
verdade, do fundo do coração.” 
 
Em todas as áreas da nossa vida 
deveríamos sempre nos esforçar pela 
justiça. Em nossos corações deveria reinar a 
verdade em vez de mentiras e enganos. É o 
nosso chamado adorar e glorificar o nosso 
criador. Isso vale muito mais para aquelas 
pessoas que são ativas em algum ministério 
que atua de frente, como música, 
pregação, dança, carregador de banner, 
dançarinos com bandeiras etc.  
 
Traga sempre o seu coração perante o 
Senhor, permita que ele corriga você se for 
necessário. Examine sempre a sua 
motivação e peça perdão trazendo tudo 
aquilo á cruz o que não é uma motivação 
pura. Nós não precisamos nos exibir. 
Somos filhos de Deus e nos alegramos em 
SUA presença. Quando temos o alvo de 
nos exibir durante a dança com bandeiras, 
podemos impedir uma igreja inteira de 
entrar na adoração verdadeira. Ali não 
serão os atributos do caráter de Deus 
brilhando através de nós, e sim o nosso EU 
no centro, assim que tudo será um 
espetáculo vazio.  
 
Eu quero aqui recomendar o livro de Rory 
Noland: “O coração do artista.” Este livro 
ajudou muito a mim e aos membros do 
nosso grupo de bandeiras desenvolvermos 
certos pontos do nosso caráter. O livro fala 
dos seguintes temas: 
 

“Uma atitude de servo”,  
“Excelência em vez de perfeição”, 
“Lidar com crítica”, 
“Ciúme e inveja”, 
“Como reajo quando alguém é mais 
talentoso do que eu?” 
“Como reajo quando alguém dança na 
primeira fileira e eu na segunda?” 
...e muitos mais assuntos. 
 
O autor toca em praticamente todos os 
assuntos que são importantes para a 
caminhada de formar o nosso caráter. (Este 
livro você pode adquirir pelo nosso site em 
alemão). 
 
Tão pouco permita que a falsa humildade 
ou modéstia impeça você de dançar ou 
exercer outro ministério. Podemos e 
devemos adorar e louvar ao nosso Deus Pai 
com todo o nosso ser! 
 
Quando entendemos cada vez mais que 
Deus não pede de nós um trabalho com 
certos resultados (nem no louvor), mas sim 
que Ele deseja que o nosso amor e nossa 
confiança para com Ele cresça, então a 
nossa adoração será mais livre.  
 
A dança é uma forma boa de trazermos o 
nosso coração perante o Senhor porque 
nos leva a dar um passo ativo de entrega. É 
um momento de se abrir e se mostrar, no 
sentido de revelar como está o estado do 
meu interior. A dança exige o nosso ser 
inteiro e nos capacita a chegar a um nível 
de adoração onde tudo em nós é revelado 
enquanto dançamos. Assim como o louvor 
em primeira linha é somente para Deus, 
assim também a dança é somente para 
Deus. E justamente porque Deus vela com 
ciúmes sobre estar no centro da nossa 
adoração, achamos nisso a maior 
satisfação.  
 
Não há nada mais bonito e nada que nos  
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satisfaz mais do que a Sua presença. Não 
há nada na terra ou no céu que poderia 
substituir a Sua presença, porque onde Ele 
está, há plena beleza e amor sem limites.  
 
Salmos 103 “Dê louvores ao Senhor, ó 
minha alma! Todo o meu ser louve o seu 
santo nome.” 
 
A dança é expressão da nossa alma: 
1. Cor. 6, 12-20 “usem todas as partes do 
seu corpo para render glória a Deus.”  
 
Romanos 6, 13+19 “Não deixem que 
nenhuma parte de seus corpos seja 
instrumento do mal, usada para pecar. 
Antes se entreguem inteiramente a Deus - 
o corpo todo - pois que vocês voltaram da 
morte e desejam ser instrumentos nas 
mãos de Deus, usados para seus bons 
propósitos.” 
 
2. Cor. 5,10 “Porque todos nós teremos de 
comparecer diante de Cristo para sermos 
julgados e termos as nossas vidas 
desnudadas - diante dele. Cada um de nós 
receberá o que merecer pelas coisas boas 
ou más que tiver feito neste corpo 
terreno.” 

O nosso corpo é um instrumento para 
edificar o reino de Deus e glorificar a ELE. 
O corpo não foi dado a nós para que 
vivamos em pecado, nas drogas e na 
imoralidade sexual. O nosso corpo é o 
templo do Espírito Santo, para a glória de 
Deus. Você é muito precioso e de muito 
valor porque o Pai pagou um preço muito 
alto por você. Você não pertence a si 
mesmo. 

 
O seu corpo é o 
instrumento que 
executa aquilo 
que está no seu 
coração.  
Cuide com o 
que você deixa 
entrar nele, lute 
para te manter 
puro naquilo 
que você pensa, 
escuta e olha. 

Não murmure sobre si mesmo e seja grato 
de coração o quão maravilhoso Ele te fez e 
agradeça todos os dias por isso. A palavra 
“abençoar” significa “falar coisas boas”, 
então seja humilde e proclame coisas boas 
sobre você mesmo. Carregue o banner em 
paz com Deus. Levante a sua bandeira em 
paz com Deus. Cuide para que nada esteja 
entre você e ELE, chegue sempre ao Seu 
trono, todos os dias, e adore a ELE.  
 
Nós não devemos diminuir o que Deus 
pensa sobre santidade. Ao contrário: Nós 
proclamamos a Sua glória, o quão 
poderoso e magnífico Ele é. Ele é precioso, 
e tememos a Sua santidade. Não devemos 
cair na tentação de diminuir os princípios 
de Deus ao nível humano. Quando 
levantamos uma bandeira para Ele, 
devemos ver o próprio Deus como a nossa 
bandeira, e seguir os Seus princípios! 
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Se submeta a sua liderança 
Diferentes igrejas lidam de forma diferente 
com dança, louvor e outras formas de se 
expressar. Algumas são bem abertas para 
com a dança, outras não querem que 
tenha dança no culto. Se você pertence a 
uma destas igrejas, respeite esta decisão. 
Ore pelos seus líderes, abençoe-os e 
levante a bandeira no secreto. O Pai vê 
tudo e não se esquecerá de você. Espere 
em Deus e ouça dEle como Ele te guiará. 
Mesmo quando igrejas são bem abertas e 
livres com suas formas de se expressar, se 
submeta às ordens da igreja.  
 
Daniel 10, 12 e outras passagens: Deus 
abençoa obediência e humildade! 
 
Esteja sempre disposto a se submeter a 
liderança da igreja, mesmo quando você 
não estiver gostando.  
 
 
 

FABRICAR 
BANNER E BANDEIRAS 
 
O costurar de bandeiras e banner, ao meu 
ver, é algo diferente do que costurar roupa 
ou outras coisas. O impulso vem do próprio 
Deus: 
 
Em Êxodo 31, 1-11 é explicado 
detalhadamente como Deus deu ordens 
para construir o tabernáculo, e também 
quais cores deveriam ser usadas. Deus 
chamou Bezalel pelo nome e encheu ele de 
sabedoria e conhecimento, assim que ele 
poderia usar ouro, prata e pedras 
preciosas, fabricar e também ensinar 
outros.  
 
Parecido era o chamado de Hirão 
(trabalhador de bronze) em 1. Reis 7, 
13+14. Foi ele que fabricou e construiu 

todos os objetos de bronze e as colunas do 
templo. 
 
Nós só poderemos fabricar banner e 
bandeiras da forma certa, quando vermos 
esta capacidade como chamado de Deus. 
O chamado nunca virá de nós mesmos, ele 
vem de Deus. Quando você for fabricar 
uma bandeira ou um banner, deixe que o 
Senhor te guie. Já existem tantas técnicas e 
tantos materiais interessantes, que é até 
difícil escolher. Mas combine e junte de tal 
forma, que o resultado corresponda ao 
impulso que você teve. Invista tempo e os 
custos necessários para aperfeiçoar e 
desenvolver as técnicas. Você será 
surpreendido com o resultado, se você 
seguir o impulso espiritual e estudar a 
palavra de Deus com perseverança.  
 
 
Mais uma dica: 
Não interessa quanto tempo vai levar!! 
 
Não trabalhe debaixo de pressão, mas sim 
trabalhe devagar e escute o Espírito Santo. 
As vezes quando estou trabalhando em 
algum banner, o Espírito Santo me 
interrompe, e só depois de algum tempo 
posso continuar a trabalhar com algumas 
mudanças. O resultado sempre me agrada 
bem mais.  
 
Escute com atenção o que Deus está te 
dizendo, obediência é melhor do que 
sacrifício (1. Sam. 15,22).  
 
Não vamos fabricar uma bandeira ou um 
banner rapidinho ou de forma indiferente. 
Preste bastante atenção no material que 
você vai querer usar. Será que as cores 
expressam aquilo que você sentiu no 
espírito? Se você não tiver as cores que 
precisa, espere mais um pouco até achar.  
 
Nem sempre é fácil achar tecidos bem 
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brilhantes. Espere pela direção do Espírito 
Santo. Mas bons materiais e panos 
também tem o seu preço. Talvez aqui a 
pergunta para você é: Qual é o valor que 
isso tem pra mim? Até que ponto estou 
disposto a investir? 
 
Quando eu compro material, sempre me 
pergunto o seguinte: 
Quem quero honrar? 
O que quero expressar? 
A quem servimos? 
A quem pertencemos? 

 
Nós adoramos e 
servimos o criador 
de tudo! Mesmo se 
nunca poderemos 
expressar a Sua 
plena beleza aqui 
na terra: Podemos 
criar as nossas 
obras da forma 
mais preciosa e 
bonita possível! 

 
Com estas palavras quero desejar a todos 
os leitores muita alegria e muitas bênçãos 

no lidar com os banner e as bandeiras.  
 

Me alegro sobre perguntas e comentários 
sobre o tema. 

 

Você gostaria de convidar o nosso grupo 
GloryFight? Com muito prazer! 

 

Monika Hümbs-Schröder 
Am Krahnap 56 

40229 Düsseldorf- Alemanha 
 

+49 211 229 19 10  
info@maranatha-banner.de 

 

Mais informações sobre 
nós e nossa loja online: 

www.maranatha-banner.de. 

Gloryfight-Team 
 

Motivação O que é importante para nós 
 
Somos pessoas diferentes no nosso grupo, mas o que 
nos conecta é o seguinte: Somos absolutamente 
encantados por Deus e pelo seu caráter. Esta alegria 
quer se expressar, quer se mover e é isso que fazemos. 
Depois de ter comeҫado, descobrimos durante os 
últimos anos o quanto encontramos danҫa, movimento, 
alegria e júbilo na bíblia. Em nossas traduções alemãs 
da bíblia, muito se perdeu. Por isso gostamos de nos 
aprofundar mais neste tema durante os nossos 
seminários.  
 

A nossa visão é, 

- promover a união no corpo de Cristo e fazer esta 

união visível. 

- adorar e glorificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 

- dar a conhecer Jesus Cristo. 
 

Fazemos isso através de 

- adoraҫão pessoal. 

- oraҫão, louvor, danҫa, treino em grupo. 

- apoiando o louvor em igrejas e cultos. 

- eventos onde varias igrejas se juntam.  
 

- Seminários e treinamentos 

- Para iniciantes e avanҫados 
 

- Eventos de outros 

- Apoio e acompanhamento de seminários, workshops 

ou danҫa com bandeiras 
 

- Workshop de bandeiras 

- 2 a 3 horas, para iniciantes/ avanҫados, 

especificamente para crianҫas 
 

- Encontros regionais 

- Em toda Alemanha, para pessoas que danҫam com 

bandeiras, motivando, promovendo união, 
possibilitando chamados, inspirando, proclamando, 
criando redes, cura, transformaҫão 

 

- Encontros em grupo 

- Ensaio semanal em grupo 

- Comunidades 

- Apoiando: Em qualquer lugar, onde é desejada a 

proclamaҫão do evangelho de forma artística em 
festa. Em qualquer lugar, onde é desejada mais 
informaҫão sobre apoio, ministério ou material.  



BANNER & BANDEIRAS - Um manual sobre a visão bíblica 

 

Equipe de danҫa com bandeiras 
 

Danҫa com bandeiras 

Seminários sobre o tema 

Projetos evangelísticos 

Danҫas israelenses 


