
DANÇA - Um manual sobre a visão bíblica 

 

DANÇA

Um manual sobre a visão bíblica 

 



DANÇA - Um manual sobre a visão bíblica 

Autora 
Monika Hümbs-Schröder 
www.maranatha-banner.de 
 
2015-18 Ediҫão geral com „Banner e bandeiras“ 
2013 Primeira ediҫão 
 
Imagens 
Capa- Dancing-ribbons/artcanyon.com 
Conteúdo- Fonte nas imagens- e as demais: 
©Monika Hümbs-Schröder 
 
Bíblia 
As passagens foram retiradas da traduҫão alemã 
Elberfelder. 
 
O uso do conteúdo somente é permitido com 
referência á autora com os dados do endereҫo de 
internet. 
 
Por favor não copie o livro! Ele pode ser 
encomendado online. 
 
Editora 
Layout, leitorado e impressão 
Doris Nitsche www.dorisnitsche.de 

 

Trailer sobre danҫa com bandeiras

Equipe de danҫa com bandeiras 

Danҫa com bandeiras 

Seminários sobre o tema 

Projetos evangelísticos 

Danҫas israelenses 



DANÇA - Um manual sobre a visão bíblica 

PREFÁCIO 
 
 
Querido leitor, 
 
há 8 anos existe este manual sobre o ensino de banner e bandeiras. Neste 
tempo o manual tem sido uma ajuda para muitas pessoas que se 
ocuparam com este tema, para achar respostas à algumas perguntas 
críticas.  
 
Quero aqui agradecer especialmente a Doris Nitsche, porque sem ela e 
seus conselhos, suas idéias e sua ajuda prática, este manual nunca teria 
vindo a existência.  Doris, você é um presente de Deus nesta área! 
 
O nosso grupo de bandeiras, que nesse meio-tempo recebeu o nome 
“GloryFight”, é convidado cada vez mais à eventos e seminários 
diferentes. Animada por vários destes encontros, me parece adequado 
adicionar mais um capítulo à este manual que está crescendo: “Danҫa na 
Bíblia”. 
 
Quem for pesquisar na internet sobre este tema perceberá logo o quão 
diferente as opiniões são, a respeito de “Danҫa na Bíblia”. Por este 
motivo, eu decidí pesquisar pessoalmente mais a fundo na Bíblia. O 
resultado é este complemento sobre o ensino de banner e bandeiras. 
 
O meu desejo é que os leitores fiquem mais admirados com o nosso 
Deus, com sua sabedoría, sua grandeza, sua glória e que expressem 
tamanho temor através do seu corpo.  
 
Para Jesus, o Messías, o único, que é digno de receber toda a nossa 
dedicação, nossa adoração e o nosso louvor.  
 
Monika Hümbs-Schröder 
Agosto de 2015 
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O QUE A BÍBLIA 

DIZ SOBRE DANÇA 
 
 
A Bíblia diz muito sobre danҫa, mesmo que 
no primeiro momento não pareҫa, porque 
as palavras danҫa e danҫar só aparecem 
poucas vezes desta forma. Para que 
tenhamos um quadro maior e mais 
completo sobre danҫa, precisamos olhar 
para outros termos: pular, jubilar, gritar de 
alegria, tamborim, alegria, se alegrar … 
 
De acordo com a tradução o resultado será 
um pouco variado porque as palavras 
hebraicas no texto original normalmente 
tem vários significados. Na maioria das 
vezes os termos hebraicos tem um sentido 
mais amplo do que as nossas traduções 
alemãs. 
 
O livro “Adoração com tamborins, danҫa, 
bandeiras e banner” de Cordelia Krawczyk 
tem sido uma grande ajuda para eu poder 
juntar os termos hebraicos e gregos. 
 
As seguíntes passagens bíblicas são da 
tradução Elberfelder, e algumas outras 
traduções são da tradução interlinear. (Para 
a tradução portuguêsa foi usada a 
tradução Bíblia Viva). 
 
 

Definições, hebraico 
 
Machowl 
Danҫar em círculo, danҫa 
Sl. 87, 7 – Sl. 149, 3 – Sl. 150, 4 
 
Mechowlah 
Danҫas, Grupo de danҫa 
Exodo 15, 20 – 1. Samuel 18, 6 – Jeremias 
31, 4 + 13 
 
 

Raqad 
Pisar, saltar algo, danҫar fervorosamente, 
pular, saltar 
1. Chr. 15, 29 – Eclesiastes 3, 4- Isaías 13, 
21 – Joel 2, 5 
 
Karar 
Danҫar, girar 
2. Sam. 6, 14 + 16 
 
Guwl  
Girar rapidamente, girar por sentimentos 
fervorosos, se alegrar 
1. Chr. 16, 31 – Sl. 35, 9 – Sl. 149, 2 
Isaias 25, 9/ 49, 13 – Sofonias 3, 17 
Sl. 9, 15 – Sl. 13, 5+6 – Sl. 51, 10 
Sl. 53, 7 – Hab. 3, 18 
 
Pazaz 
Pular, ser forte 
2. Sam. 6, 16 
 
Sachaq 
Rir, brincar, se alegrar, zombar, rir 
menosprezando  
2. Sam. 6, 5/21 – 1.Chr. 13, 8 
1. Chr. 15, 29 
 
Teruwah 
Jubilar, grito de guerra, aplaudir de 
alegria, alertar 2. Sam. 6, 15 
 
Halal 
Louvar, adorar, honrar, fazer um show (até 
o ponto de parecer tolo), celebrar, glória, 
brilhar 
1. Chr. 16, 4 – 1. Chr. 23, 5+30  
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Definições, grego 
 
Agalliao 
Pular de alegria, estar extraordinariamente 
feliz, se alegrar grandiosamente, saltar de 
alegria 
Mat. 5, 12 – Luc. 1, 14/47 – Luc. 10, 21 – 
Atos 16, 34 – Apoc. 19, 7 
 
Agalliasis  
Triunfo, júbilo, alegria tremenda 
Luc. 1, 14/47 – Atos 2, 46 – Heb. 1, 9 – 
Judas 24 
 
Choros 
Dança em círculo ou roda, coral 
Luc. 15, 25 

 

 
Orcheomai 
Dançar, dançar em uma linha ou ordem 
Mat. 14, 6 – Marc. 6, 22 
 
Estas palavras hebraicas e gregas mostram 
mais claramente que o seu significado vai 
além daquilo que entendemos no alemão a 
respeito de dança em geral. E com isso a 
lista ainda não está completa. Além disso o 
termo danҫa é usado como palavra geral 
para muitos outros aspectos. 
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PORQUE SE DANҪA? 
 
 

2.1 Se danҫa, onde há alegria  
sobre a vitória de Deus 
 
Genesis 31, 27  
Por que me enganou e saiu às 
escondidas? ... Pois eu bem que gostaria de 
dar uma grande festa de despedida, com 
canções, e orquestra, e harpa! 
 
Êxodo 15, 20 
Ela saiu tocando um tamborim e dançando. 
As outras mulheres foram atrás dela, 
tocando tamborins e dançando. 
 
Sam. 18, 6+7 
Mas aconteceu alguma coisa quando o 
exército israelita voltava vitorioso para casa, 
depois que Davi matou o gigante Golias. 
As mulheres saíram de todas as cidades e 
estavam à beira do caminho para celebrar a 
vitória e dar vivas ao rei Saul; cantavam e 
dançavam de alegria, ao som de tambores 
e outros instrumentos de música. 
 
2. Sam. 6, 4+5  
Aiô ia à frente, e logo atrás vinham Davi e 
os outros chefes de Israel; 
eles marchavam alegres (sachaq), agitando 
ramos de árvores ao som de instrumentos 
musicais como liras, harpas, tambores, 
címbalos e outros. 
 
2. Sam 6, 14- 16 
E Davi, vestido com as roupas de sacerdote, 
de linho, dançava (karar) diante do Senhor 
mostrando a sua alegria. Assim Israel 
transportou a Arca do Senhor para a 
cidade de Davi com muita alegria (teruwah/ 
gritos de guerra), ao som de trombetas. 
Aconteceu que, enquanto a procissão 
entrava na cidade com toda aquela festa, 
Mical, a filha de Saul, observava o 

espetáculo da janela onde ela estava. Ao 
ver o rei Davi dançando e saltando (pazaz) 
na frente do cortejo, não gostou e o 
desprezou por isso. 
 
Aqui danҫa e júbilo não foram somente 
alegria e triunfo mas também a certeza de 
“ser fortalecido” novamente e também um 
anunciar de guerra ao inimigo através de 
“gritos de guerra” e “sopros de alarme” . 
 
1. Chr. 13, 8 
Então Davi e todo o povo festejavam 
perante o Senhor com grande alegria 
(sachaq), acompanhados por canto de 
hinos, e por instrumentos musicais como 
citaras, harpas, tamborins, címbalos e 
trombetas. 
 
1. Chr. 15, 29 
Mas quando a arca chegou a Jerusalém, 
Mical, esposa de Davi e filha do rei Saul, 
estava olhando pela janela. Ela viu Davi 
pulando e dançando de alegria (raqad)... 
 
Sl. 81, 2+3 
Cantem salmos, com acompanhamento de 
pandeiros, harpas e liras. 
Toquem as trombetas...! Participem das 
alegres festas da lua cheia e da Festa das 
Tendas! 
 
Aqui vemos o pedido de não louvarmos ao 
nosso Deus tão timidamente! 
 
Sl. 89, 16 
Feliz é o povo que Te adora com gritos de 
alegria pois o seu caminho será iluminado 
pela luz do teu rosto. 
 
Luc. 10, 21 
Volta dos 70 discípulos: Nisto Ele (Jesus) 
ficou cheio de alegria (agalliao) do Espírito 
Santo e disse: "Eu O louvo, Ó Pai, Senhor 
do céu e da terra, por ter escondido estas 
coisas dos intelectuais e dos sábios 
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mundanos, revelando tudo àqueles que são 
como as criancinhas... 
 
Atos 16, 34 
Depois levou-os para casa e serviu-lhes 
uma refeição. E como ele e a família 
sentiam alegria (agalliao) por serem todos 
crentes agora! 
 
Atos 2, 46+47 
Eles adoravam juntos no templo todos os 
dias, reuniam-se em grupos pequenos nas 
casas para a Comunhão, e participavam 
das suas refeições com grande alegria e 
gratidão, louvando a Deus. 
 
 

2.2 Se danҫa onde cativos são libertos 
 
Is. 35, 10 
Estes, que foram comprados pelo Senhor, 
passarão por esse caminho, indo para Sião 
e de lá voltando com canções de grande 
alegria. Para eles nunca mais haverá dor ou 
tristeza, porque eles receberam a alegria 
perfeita. 
 
Sl. 14,7  
Ah, quem me dera que o Senhor surgisse 
em Jerusalém e viesse salvar o seu povo! 
Quando isso acontecer e o Senhor libertar 
seu povo da opressão, então Israel cantará 
de alegria! 
 
 

2.3 Se danҫa onde são festejadas as 
festas do Senhor 
 
Êxodo 23, 14-17 Façam festa (chagag) em 
honra a Mim, três vezes por ano. 
1. Festa dos pães sem fermentar 
2. Festa da colheita dos primeiros frutos - 
chamados 'primícias' 
3. Festa da colheita geral, mais para o fim 
do ano. 

Êxodo 5, 1 
Disse Deus: 'Deixe o meu povo ir ao 
deserto para fazer uma festa religiosa 
(chagag) e para me dar culto'. (Êxodo 10, 9 
– 12, 14 – 23, 41) 
 
Lucas 15,25 
Volta do filho pródigo ... Mas o filho mais 
velho estava nos campos trabalhando; 
quando ele voltava para casa, ouviu a 
música das danças (choros). 
 
Há alegria e danҫa no céu e na terra 
quando voltamos ao pai! Cada conversão é 
uma festa! Quando há celebraҫão e festas, 
também sempre há danҫa, alegria e júbilo. 
A maior festa de todos os tempos será no 
banquete do casamento do cordeiro: 
 
Apoc. 19, 7 
Alegremo-nos, e rejubilemos (agalliao), e O 
reverenciemos; porque chegou o tempo do 
banquete do casamento do Cordeiro, e a 
noiva dele já se preparou. 
 
 

2.4 Se danҫa onde Deus é louvado 
 
1.Chr. 16, 4 
O rei indicou alguns dos levitas que deviam 
servir diante da arca e sempre honrar, 
agradecer e louvar (halal) ao Senhor Deus 
de Israel, e pedir as bênçãos de Deus sobre 
o seu povo. 
 
1.Chr. 23, 5 
...e quatro mil vão louvar ao Senhor... 
 
Sl. 68, 25+26 
À frente vão os cantores, atrás vêm os 
músicos tocando instrumentos de corda. 
Entre eles vêm as moças tocando 
pandeiros. Todos a congregação deve 
louvar a Deus! É do Senhor que Israel 
recebe a bênção. 
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Sl. 87, 7 
E nos momentos de alegria, os homens 
dançarão (machowl) ao som de uma 
canção que diz, "Jerusalém é a fonte da 
nossa alegria e esperança! " 
 
Sl. 149, 3 
Louvem ao Senhor com a dança 
(machowl), louvem ao Senhor ao som das 
harpas e dos tamborins. 
 
Sl. 150, 4 
Cantem glória ao Senhor com tamborins e 
danças (machowl), com instrumentos de 
corda e flautas! 
 
Luc. 1, 46+47 
Cântico de Maria... "Oh, como eu louvo ao 
Senhor! Quanto me alegro (agaliasis) em 
Deus, meu Salvador!”  
 
 

2.5 Se danҫa onde Deus restaura Israel 
 
Jer. 31, 4 
Vou reconstruir a sua nação, virgem de 
Israel. Bela e enfeitada, você cantará e 
dançará de alegria, ao som dos pandeiros! 
 
Jer. 31, 13 
As moças dançarão de alegria e todos - 
jovens e velhos - tomarão parte na alegria. 
 
 

2.6 Se danҫa onde se anuncia o dia do 
Senhor ou o juízo 
 
Joel 2, 5 
Olhem para eles, saltando (raqad) pelos 
picos das montanhas! Ouçam o barulho 
que fazem, semelhante ao dos carros de 
guerra, ou ao som do fogo queimando um 
campo, ou também a um grande exército 
entrando em formação de combate. 
 

A aparência de Deus é como a aparência 
de cavalos que saltam e correm. 
 
Is. 30, 32 
O juízo de Deus sobre os seus inimigos: E 
quando o Senhor castigar os assírios, cada 
pancada da vara de Deus será festejada 
com harpas e tamborins. 
 
 

2.7 Se danҫa onde a tristeza 
tem um fim 
 
Sl. 30, 11 
Tu transformaste as minhas lágrimas em 
sorrisos. 
 
Ecl. 3,4 
Tempo para chorar, tempo para rir; tempo 
para ficar triste, tempo para pular de 
alegria.  
 
Há tempo para lamentar e tempo para 
danҫar. A Bíblia também descreve tempos, 
em que a danҫa e a alegria são retiradas 
por um tempo, para purificaҫão ou juízo. 
 
Joel 1, 16 
Nossa comida vai desaparecer da nossa 
frente: toda alegria e felicidade acabarão 
no templo de nosso Deus. 
 
Is. 24, 8 
O barulho alegre das harpas e dos 
tamborins acabou; os dias de festa e de 
alegria terminaram. 
 
Sl. 5, 11 
Senhor, dá eterna alegria a todos os que 
confiam em Ti. Que eles sempre cantem de 
alegria porque Tu mesmo lhes dás proteção 
e segurança! Dê a tua alegria às pessoas 
que Te amam de coração. 
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Mat. 5, 12 
“Fiquem contentes (agsliao) com isso! 
Fiquem muito contentes! Porque uma 
grandiosa recompensa espera vocês lá em 
cima no céu.” 
 
Deus nos prepara para a sua própria honra: 
Judas 1, 24: E Ele pode guardá-los de 
escorregar e cair e levá-los, perfeitos e sem 
pecado, à sua gloriosa presença, com 
vigorosas aclamações de alegria perpétua. 
 
E também há tempos, em que o júbilo nos 
custa algo e não vem naturalmente: 
 
Sl. 27, 6 
Então oferecerei sacrifícios de gratidão no 
seu templo, louvando ao Senhor com 
canções e salmos.

QUEM DANҪA? 
 
 

Deus 
 
Sof. 3, 17 
Pois o Senhor seu Deus chegou para viver 
entre vocês. Ele é meu Salvador poderoso. 
Ele lhes dará a vitória. Ele se alegrará em 
vocês com imensa alegria (guwl- girar 
rápidamente, girar fervorosamente!)! Ele 
vai amar vocês e não os acusará. 
 
Uau, que declaraҫão esta! Deus se alegra 
de tal forma por cada um dos seus filhos, 
que ele jubila e gira de tanta alegria. 
 
 

O rei 
 
2. Sam. 6, 14-16 
Mesmo estando na posiҫão de rei que ele 
estava, Davi não deixa de mostrar o que ele 
sente pelo seu Senhor perante o povo. 
Assim ele se torna um exemplo para 
outros. 
 
 

Toda a casa de Israel (veja capítulo 2) 
 
2. Sam. 6, 14- 16 e outras passagens 
Aparentemente a danҫa é para todos e não 
algo exclusivo para alguns poucos- mesmo 
tendo diferentes formas de danҫa (sólo de 
danҫa, danҫa em círculo com canto, danҫa 
em grupo). 
 
 

Cativos libertos (veja cap. 2) 
 
Is. 35, 10 entre outros 
Não é cada crente um cativo liberto? 
Liberto do pecado para viver uma vida de 
alegria para a honra de Deus? 
 

 

Rei Davi | Marc Chagall 
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Pessoas que louvam a Deus (veja cap. 2) 
 
1. Chr. 15, 4 entre outros - Mulheres, 
homens, velhos, jovens, moҫas... Danҫa 
não é em primeira linha algo para o sexo 
feminino. Vemos na bíblia que homens 
danҫam, jubilam e pulam igualmente as 
mulheres. A idade também não importa! 
 

A criaҫão 
 
Sl. 65, 13  
Toda a terra vibra e canta de alegria. 
 
Is. 44, 23 
Grite de alegria, terra. 
 
Para quem quiser fazer uma pesquisa mais 
extensiva na bíblia, sugiro que pesquise 
sobre as palavras “alegria” e/ou “se 
alegrar”. Nos livros “Concordâncias 
Bíblicas” pode-se encontrar vários textos 
sobre estes significados nomeadamente 
relacionados a estes termos:  “quem é que 
se alegra” ou “quais os motivos pelos quais 
nos alegramos”.  
A bíblia também não omite sobre o uso 
inapropriado da danҫa.   
É muito interessante saber e se aprofundar 
sobre este tema – a danҫa!  
 

LIDAR COM O DOM 
 
 
Tudo o que recebemos de Deus, para que 
seja usado com responsabilidade, também 
podemos usar para os nossos próprios 
interesses egoístas e assim manchar aquilo 
que Deus nos facultou. A comida e a 
bebida em abuso, pode até levar ao vício. 
Tudo o que possuímos pode se tornar o 
centro da nossa vida. Cada pregaҫão ou 
ensino pode ser usado como 
autopromoҫão. Lidar com relacionamentos 
e palavras pode ser usado para prejudicar.  
 
 

A forma incorreta de danҫar 
 
A primeira passagem bíblica que achamos 
referente a este tema está em Êxodo 32, 
19 onde se trata da danҫa em volta do 
bezerro. Aqui vemos claramente que Deus, 
o Senhor, saiu do centro da atenҫão e em 
seu lugar entrou um ídolo. Outra passagem 
achamos em Isaías 5, 12 onde diz: “Há 
sempre boa música em suas festas; mas 
ninguém dá valor às grandes coisas que o 
Senhor fez, ninguém tem interesse n´Ele!” 
 
Aqui também vemos claramente que o 
foco se desviou do único e verdadeiro Deus 
e que o anseio do povo está focado em 
alvos egocêntricos.  
 
No novo testamento achamos em Mateus 
14,6 e Marcos 6,22 a danҫa de Salomé 
perante Herodias. Ele gostou tanto da 
danҫa dela, que queria realizar qualquer 
desejo dela. Salomé pediu, influenciada por 
sua mãe, a cabeҫa de João Batista. 
Podemos observar novamente aqui, que 
esta danҫa não tinha por motivo adorar a 
Deus, mas sim foi usada como um meio de 
manipular um homem.  
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Em 1. Cor. 10, 7 somos alertados a não 
nos tornarmos adoradores de ídolos. 
 
Eu acho importante e impressionante como 
Deus nos convida a adorá-lo, nos pede 
para jubilarmos, danҫarmos e gritarmos de 
alegria. 
 
Pelo que eu sei, não existe nenhuma 
passagem que diz que não deveria haver 
danҫa, somente pelo possível uso 
desapropriado da danҫa (e todos os outros 
significados que incluem a danҫa). 
 
 

TIPOS DE DANҪA  
 
 

A forma correta de danҫar 
 
A nossa danҫa deveria ser uma expressão 
verdadeira do amor que temos por Deus, 
senão ela vai se tornar rapidamente 
exibicionismo ou um espetáculo. O nosso 
relacionamento com Deus e a nossa 
dedicaҫão a ELE são a base da nossa danҫa 
de adoraҫão! 
 
(Aqui me permito fazer uma pergunta: 
Qual é a postura do coraҫão dos 
espectadores quando eles contemplam 
uma danҫa de adoraҫão? ...  Benevolente? 
Criticamente? De forma amorosa? 
Julgando?) 
 
Uma danҫa “santificada” será uma 
expressão de alegria e honra para com 
Deus, com um coraҫão obediente e 
humilde debaixo da lideranҫa do Esprírito 
Santo. Tal danҫa é uma obra de amor para 
Jesus (João 12, 1-8 Jesus é ungido) e pode 
desenvolver a forҫa de aprofundar o nosso 
desejo por ELE, e pode também nos trazer 
novas revelaҫões a respeito de quem ELE é.  
 
Mesmo sabendo que louvor e adoraҫão são 
uma expressão do nosso amor para com 
Deus: Sem obediência a Sua Palavra na 
nossa vida, toda adoraҫão, todo cantar, 
danҫar e outras formas de O adorar não 
tem valor! Jesus diz várias vezes em João 
14: Versículo 15: Se vocês Me amam, 
obedeçam-Me. 
 
Versículo 21: Aquele que Me obedece, esse 
é o que Me ama. 
 
Versículo 23: Porque só Me revelarei 
àqueles que Me amam e Me obedecem. 
 

 

Salome | Gustave Moreau 
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Versículo 24: Todo aquele que não Me 
obedece, não Me ama. 
 
Existe um aviso na bíblia que sempre me 
alerta novamente: 
 
Amós 5, 21-24 
Eu odeio o exibicionismo - o fingimento de 
me "honrar" com festas religiosas e 
assembléias solenes. Eu não aceitarei as 
ofertas queimadas e as ofertas de gratidão. 
Nem sequer vou olhar para as ofertas de 
paz. Acabem com esse barulho das suas 
canções; eles são um barulho que 
incomoda meus ouvidos. Não ouvirei suas 
músicas, por mais belas que sejam. O que 
Eu quero ver é a justiça correndo como um 
rio. Quero ver uma correnteza de justiça e 
retidão. 
 
Deveríamos levar a nossa postura interior e 
atitude a sério e nos colocar perante Deus 
com sinceridade como diz em Salmos 26, 
2: Faze um exame completo da minha vida, 
ó Senhor; examina cuidadosamente os 
meus desejos e pensamentos e purifica-
me! 
 
Existe tantos idiomas diferentes, e assim 
também existem muitos tipos diferentes de 
danҫa. Uma divisão bem simples é a 

diferenҫa entre danҫa livre e danҫa em 
coreografia.  
 
 

A dança livre 
 
... não é algo ensaiado. Ela acontece 
muitas vezes espontaneamente sob o 
impulso do Espírito Santo. Ou uma pessoa 
danҫa sozinha ou outros danҫarinos 
seguem o movimento do líder da danҫa, 
que também é inspirado pelo Espírito 
Santo.  
 
 

A danҫa de coreografia 
 
... é uma danҫa ensaiada, que é danҫada 
por apenas uma pessoa ou um grupo de 
pessoas. Danҫar em uma formaҫão 
também significa que cada um dentro do 
grupo está atento ao outro, sintonizando e 
se disciplinando. Isso só acontece quando o 
grupo de danҫa passa tempo junto e é um 
no Espírito. Eu pessoalmente não sou da 
opinião que uma danҫa profética tenha 
“mais” Espírito Santo que uma danҫa de 
coreografia, ou seja, é Deus que determina 
individualmente o agir dos dons e o tipo do 
dom a ser praticado.  
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PENSAMENTOS A RESPEITO 
DO NOSSO CORPO  
 
 

Honrar a Deus com o corpo 
 
No novo testamento vemos várias vezes 
que devemos usar todo o nosso corpo para 
a honra de Deus. 
 
Romanos 12, 1-2  
E assim, queridos irmãos, eu apelo que 
vocês dêem seus corpos a Deus. Que eles 
sejam um sacrifício vivo, santo - o tipo de 
sacrifício que Ele pode aceitar. Quando 
vocês pensam naquilo que Ele fez por 
vocês, isto será pedir muita coisa? Não 
imitem a conduta e os costumes deste 
mundo, mas seja, cada um, uma pessoa 
nova e diferente, mostrando uma sadia 
renovação em tudo quanto faz e pensa. E 
assim vocês aprenderão de experiência 
própria, como os caminhos de Deus 
realmente satisfazem a vocês. 
 
1. Cor. 3, 17 
...porque a casa de Deus é santa e limpa, e 
vocês são essa casa. 
 
1. Cor. 6, 19+20 
Será que vocês não aprenderam ainda que 
seu corpo é a morada do Espírito Santo 
que Deus lhes deu, e que Ele vive dentro de 
vocês? Seu próprio corpo não lhes 
pertence. Porque Deus comprou vocês por 
preço elevado. Portanto, usem todas as 
partes do seu corpo para render glória a 
Deus, porque o corpo Lhe pertence. 
 
Quando somos chamados a usar todo o 
nosso corpo para a honra de Deus, 
entendemos que isso significa muito mais 
do que simplesmente danҫar.  
Danҫar é um presente de Deus e Ele usa 

este presente para nos tocar, e através 
deste toque também mover os coraҫões de 
outros.  
 
Atos 17, 28 
Porque nEle nós vivemos, e nos movemos, 
e existimos! ... 
 
Além de muitas outras coisas, somos 
chamados a refletir a beleza de Deus, sua 
grandeza, sua glória e seu caráter. Não 
porque nós somos tão grandiosos, mas 
porque é uma tarefa de Deus para conosco 
de sermos os seus embaixadores. (2. Cor. 
5,20). O nosso relacionamento vivo com 
Deus é o foco. Esta é a diferenҫa para com 
outras danҫas! Por esta razão não se deve 
achar nada erótico em nossas roupas ou 
nossa danҫa.  
 
 

A cultura da danҫa 
antigamente e hoje 
 
Aqui quero ainda mencionar, que havia 
uma relaҫão muito discrepante na cultura 
ocidental-cristã a respeito da danҫa, e 
continua sendo assim. Desde 200 depois 
de Cristo vários teólogos cristãos tem 
condenado a danҫa como um resto de 
religiosidade pagã. O corpo em si era ruim 
e o espírito era bom. Por causa desta forma 
de pensar, se deveria controlar o seu corpo. 
Este pensamento contra o corpo em parte 
ainda continua existindo em nossa cultura 
e forma de pensar, e muitas vezes ainda 
influencia o nosso agir. Apesar de grande 
resistência a danҫa, teve danҫa praticada 
na igreja católica em séculos antigos.  
 
Em uma história de uma freira da Idade 
Média, ela conta que a danҫa surge por 
uma alegria “mística”. Esta freira Maria diz 
sobre si mesmo: “Eu tinha uma vivacidade 
tão grande dentro de mim, que eu pulava 
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enquanto andava, tanto, que me achariam 
uma louca, se tivessem me observado.” O 
tamborim da freira Teresa de Avila ainda se 
encontra no convento de San Jose em 
Avila.  
 
Os clérigos danҫavam celebrando a 
ressurreiҫão nos labirintos das catedrais 
góticas em cada culto de páscoa. (© 
“Danҫar de forma sagrada”, Judith 
Hardegger, Pfarrblatt igreja católica Kanton 
Zürich). 
 
A danҫa é uma linguagem muito poderosa 
que não pode ser impedida por muito 
tempo, onde o relacionamento com Deus 
quer se manifestar. Deus nos criou com 
esta forma de nos expressar, por isso nós 
podemos e devemos usá-la com 
humildade, pureza, sabedoria e com 
intimidade com o nosso Senhor. 
Eu desejo a todos os leitores as benҫãos de 
Deus ao refletir e ler as passagens bíblicas, 
e revelaҫões sobre o siginificado delas para 
a adoraҫão pessoal de cada um.

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.  
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Equipe de danҫa com bandeiras 
 

Danҫa com bandeiras 

Seminários sobre o tema 

Projetos evangelísticos 

Danҫas israelenses 


