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COMO DEVE SER A MÚSICA NA IGREJA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Deve haver preparação 

“Eles e seus parentes, todos capazes e__________ para o ministério do louvor do Senhor...” 

(1Cr 25:7)  

2. Deve edificar a igreja 

“Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, 
ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma 

interpretação. Tudo seja feito para ___________________da igreja.” (1Co 14:36) 
 

3. As músicas escolhidas devem ser______________ para cada momento: celebração, 
ceia, apelo, etc  
 

4. O culto deve ser festivo 
“Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de __________, para 

que o meu coração cante louvores a ti e não se cale.” (Sl 30:11,12a) 
 

TAREFA: Responda as perguntas a baixo. Esta tarefa servirá como revisão para a prova. Por isso, é 

muito importante que o aluno faça com atenção. 

1. Qual é a origem da 

música?___________________________________________________________________ 

2. Qual é o propósito da música na 

igreja?_____________________________________________________________________ 

3. Qual deve ser o resultado da música na 

igreja?_____________________________________________________________________ 

4. O louvor é motivaldo na alma pelo impulso de receber do Senhor, no entanto, a adoração 

___________________________________________________________________________ 

5. Quem louva aprecia os feitos de Deus, já, quem 

adora______________________________________________________________________ 

6. O louvor é uma expressão de vida. A adoração é 

um________________________________________________________________________ 

7. Referente à importância da música na igreja, complete as seguintes afirmações: 

a. Quem louva _________________________ a Deus  
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b. O louvor______________o fardo. 

c. O louvor não é a consequência da vitória, ele é a ____________. 

d. O louvor é resultado da plenitude da ______________em nós. 

8. A música na igreja serve para: 

a. _____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________ 

d. _____________________________________________________________________ 

9. Somente quem pode adorar a Deus?____________________ 

10. Qual é a melhor forma de adorar a 

Deus?__________________________________________________ 

11. Qual é a lição que tiramos do texto de João 4:23? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12. Qual é o resultado do músico ser somente ouvinte da 

palavra?_________________________________ 

13. O que é mais importante na vida do músico/adorador? 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO 
- Orientações gerais para todas as matérias 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o limite de uma 
falta por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana seguinte 
para marcar dia e hora da segunda chamada. Média para aprovação no SENIB: 6,0 
 

Orientações específicas para esta matéria 

 Valor do teste desta matéria: 6,0             

 4 Tarefas 0,50 cada: 2,0 

 Todas as apostilas preenchidas: 2,0 

 
 

      
 


