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Introdução: 

 Ao todo, a Bíblia possui mais de 400 referências ao canto e 50 ordens para que cantemos. 

 Muitas vezes em que Deus agiu poderosamente na vida do Seu povo, o povo respondeu com cânticos: 

o Maria (Lc 1:46-55), Zacarias (Lc 1:67-790, Moisés (Ex 15). 

 A igreja primitiva cantava: Cl  1:15-20; Rm  11:33-36; Filipenses 2: 6-11 

 

PARA QUE SERVE A MÚSICA NA IGREJA? 

 
“Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, 
falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao 

Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso 
Senhor Jesus Cristo.”  Ef 5:18-20 

 

1. Para buscar a _____________ do Espírito Santo 

“...mas deixem-se _________________, falando entre si com _______, ______ e 

_________________...”  

 A música na igreja tem uma origem ________________, vem de Deus. (Jo 7:38) 

 Somos movidos pelo ________________para louvar através da _________; 

 “...falando _________ com salmos...” Somos cheios do _____________ através da ______ 

(Cl 3:16). Varias canções podem nos auxiliar nesse sentido: 

o Salmo 139 – Sonda-me – Aline Barros  

o Salmo 23 – Juliano Son  

o Salmo 100 –Celebrai com júbilo ao Senhor 

 

2. Para demonstrar ________________________ com Deus 

“...e louvando de ___________ ao Senhor...” 

Aleluia! Darei graças ao Senhor de todo o ____________ na reunião da congregação dos 

justos. Sl 111:1 

 A palavra coração na Bíblia indica interior, âmago da mente e sentimentos do homem. (1Sm 

16:7) 

 

3. Para expressar a ____________________________________ de Deus 

“...___________________ constantemente a Deus Pai por ____________________...”  

 

 A gratidão só pode ser dada em qualquer circunstância se tivermos absoluta convicção que 

_____________ _____________________________________. (Sl 33:10,11; Jó 42:2) 
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4. Para gerar ____________________com os irmãos 

“...falando entre si...”  

“Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades 

e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a 

reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com 

alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o 

Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos.” (Atos 2:44-47) 

 
TAREFA: 
 

No espaço abaixo, escreva uma canção de louvor a Deus que expresse, através da letra, 

sentimentos que você nutre pelo que Deus representa na sua vida diária (ex.: gratidão, 

alegria, paz,etc).  

Obs.: Pode ser de sua autoria ou não.  
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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 
 

 

      


