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INTRODUÇÃO 

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

1. Salmo 40:3 “Pôs um _________________ na minha boca, um hino de 

___________________. Muitos verão isso e ________________, e _____________ no 

Senhor.” 

i) A origem da música  

 É _________ quem põe em nossos lábios. 

ii) A natureza da música  

 Um ____________.  

iii) O propósito da música 

 __________a Deus 

iv) O Resultado 

 __________ a Deus 

 _________a de vida 

 Leva as pessoas a uma _______________ com Deus. 

 

2. O poder da música no mundo 

i) A música comunica valores às gerações 

 Na Reforma: popularizou a doutrina luterana 

 Anos 60 e 70: o rock forjou os valores dos americanos 

 Anos 90 e 2000: a MTV moldou os valores da maioria dos adolescentes 

 

3. Louvor e Adoração – Conceitos 

Louvar – lit. “Barulho” – elogiar, gabar, exaltar, enaltecer, glorificar, aprovar, aplaudir, 

bendizer. (Ed. 3:10 –11; 2 Sm 6:14,15) 

Adorar – lit. “Prostrar-se” – reverenciar, venerar, amar extremosamente, ter grande 

predileção a, cultuar, curvar-se, cair com o rosto em terra, render-se.(2Cr 29:29,30; Ap 

5:14) 

 

Em grupo de 3 a 5 pessoas, complete as lacunas a seguir (5 minutos). 
 
 

 
 
 

MÚSICA NA IGREJA – 2019  



LOUVOR:  ADORAÇÃO:  

Motivado na alma por um impulso  
de receber do Senhor 

Motivado no _________ por um 
impulso de_______ ao Senhor 

Pode ser comunitário É _______________ 

Brota das emoções Brota da _____________ 

Pelos feitos de Deus Pelo que Deus ____ 

 Pelos presentes de Deus  Pela ____________ de Deus 

É circunstancial É ______________ 

Aprecia os feitos de Deus __________ para Deus 

Pode ser distante Só ocorre na ___________ 

É uma expressão de vida É um ___________ de vida 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: 

 
“No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores 
adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura.” João 4:23  
 

MÚSICA PARA REFLEXÃO  
Em espírito e em verdade / Te adoramos, te adoramos / Em espírito e em verdade /Te adoramos, te adoramos 
Rei dos reis e Senhor / Te entregamos nosso viver / Rei dos reis e Senhor / Te entregamos nosso viver 

 
Pra te adorar oh Reis dos reis / Foi que eu nasci oh Rei Jesus / Meu prazer é te louvar   

Meu prazer é estar / Nos átrios do Senhor / Meu prazer é viver na presença de Deus, onde flui o amor 

 

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 
 

      
 


