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A VIDA DO MÚSICO/ADORADOR 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. O músico deve amar a _________ 

 “Não deixe de___________ as palavras deste Livro da Lei e de ___________ nelas de dia e 

de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus 

caminhos prosperarão e você será bem-sucedido.” Josué 1:8 

 “____________no coração a tua palavra para não pecar contra ti.” Salmos 119:11 

 “Sejam ______________ da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si 

mesmos.”Tiago 1:22 

2. O músico deve ter uma _____________________  

a. Vida de intimidade com Deus (Jo 4:22-23) 

b. A unção (que depende de uma vida em santidade) precede a técnica (1Co 14:15) 

c. Devemos ter uma vida de entrega total a Deus (Rm 6:13b) 
 

3. O músico deve ter habilidade e disposição para melhorar continuamente a ____________ 

 “Eles e seus parentes, todos ___________ e ____________ para o ministério do louvor do 

Senhor, totalizavam 288.” 1 Cronicas 25:7  

 “Cantem-lhe uma _______________; toquem com ______________ao aclamá-lo.” Salmos 

33:3 

4. O músico deve ser _________________  

 “Todos esses homens estavam sob a _______________ de seus pais quando ministravam a 

música do templo do Senhor, com címbalos, liras e harpas, na casa de Deus. Asafe, 

Jedutum e Hemã estavam sob a _________________ do rei.” 1 Crônicas 25:6 

 O maior exemplo de submissão veio de ____________ 

 “Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que 

devia apegar-se.” Filipenses 2:6 

TAREFA: No verso da folha, escreva decisões práticas que você pode tomar com base nos 

princípios aprendidos na aula de hoje: ex: a partir de hoje, vou reservar 30 minutos do meu dia para 

meditar na palavra de Deus. 

 

 

 

MÚSICA NA IGREJA – 2019  

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 

 
 

      


