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                                            O ADOLESCENTE CRISTÃO E A MÚSICA 

 
A pergunta de se um Cristão deve ou não escutar música secular é uma que muitas pessoas fazem. Há vários 
músicos seculares que são imensamente talentosos. Música secular pode ser bastante divertida. Há muitas 
músicas seculares que têm melodias atrativas, conselhos bons e mensagens positivas. Ao determinar se um 
Cristão deve ou não escutar música secular, há três fatores que devemos considerar:  

 
 
1. O PROPÓSITO DA MÚSICA. Música serve para louvor a Deus mas também pode ter outras finalidades. - O 
músico mais famoso da Bíblia, o Rei Davi, tinha como propósito principal usar a música para adorar a Deus 
(veja Salmo 4:1; 6:1; 54:1; 55:1; 61:1; 67:1; 76:1). No entanto, quando o Rei Saul estava sendo atormentado 
por espíritos perversos, ele chamava Davi para tocar a harpa para acalmá-lo (1 Samuel 16:14-23).  

- Os israelitas também usaram instrumentos musicais para advertir contra o perigo (Neemias 4:20) e para 
surpreender os inimigos (Juízes 7:16-22).  

- No Novo Testamento, o Apóstolo Paulo instrui os Cristãos a encorajarem uns aos outros com música: 
“falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais” 
(Efésios 5:19).  

Então, enquanto o propósito principal da música aparenta ser louvor, a Bíblia com certeza dá espaço para usá-
la com outros propósitos.  

 
 
2. O ESTILO DE MÚSICA. Há cristãos que inflexivelmente exigem que instrumentos musicais não sejam usados. 
Há outros Cristãos que só querem saber de cantar músicas antigas. Há Cristãos que querem música mais 
agitada e contemporânea. Há Cristãos que afirmam que conseguem adorar a Deus mais em um ambiente 
parecido com um concerto de rock. Ao invés de reconhecer suas preferências como sendo pessoais e 
distinções culturais, alguns Cristãos declaram que seu estilo de música é o único “bíblico”, afirmando com isso 
que todos os outros estilos não agradam a Deus e são satânicos. 

 
A Bíblia em nenhum lugar condena qualquer estilo de música. A Bíblia em nenhum lugar condena qualquer 
tipo de instrumento. A Bíblia menciona vários tipos de instrumentos musicais de corda e de sopro. Apesar da 
Bíblia não mencionar o tambor especificamente, ela menciona outros instrumentos de percussão (Salmo 
68:25; Esdras 3:10). Não há nenhuma base bíblica para declarar um estilo particular de música como sendo 
um estilo que desagrada a Deus ou que seja fora da vontade de Deus. 

 
 
3. O CONTEÚDO DA LETRA. Já que nem o propósito ou estilo de música é o que determina se um Cristão deve 
ou não escutar música secular, o conteúdo da letra deve ser levado em consideração. Mesmo que não falando 
especificamente de música, Filipenses 4:8 é um excelente guia quanto ao que devemos procurar na letra das 
músicas que escutamos:  

“Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que 
é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja 
isso o que ocupe o vosso pensamento”.  

Se essas são as coisas que devem ocupar nossa mente, então com certeza essas devem ser as coisas 
que devemos convidar às nossas mentes através de música e de sua letra. Pode a letra de uma música 
completamente secular ser verdadeira, respeitável, justa, pura, amável, de boa fama e de louvor? Se a 
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resposta é sim, então não há nada de errado em escutar música secular dessa natureza. 
 
Ao mesmo tempo, é bem claro que muito da música secular de hoje não segue o padrão de Filipenses 4:8. 
Música secular geralmente promove imoralidade, violência; enquanto ao mesmo tempo menospreza pureza 
e integridade. Se uma música promove tudo aquilo a que Deus se opõe, um Cristão deve evitar escutar esse 
tipo de música. No entanto, há muitas músicas seculares que não mencionam Deus, mas ainda promovem 
bons valores, tais como: honestidade, pureza e integridade. Se uma canção de amor promove a santidade do 
casamento e/ pureza de amor verdadeiro – mas não menciona a Deus ou a Bíblia – então não tem problema 
em escutar a tal canção. 

 
Já é um fato provado que qualquer coisa que alguém deixe ocupar sua mente vai mais cedo ou mais tarde 
determinar sua linguagem e comportamento. Esse é o princípio por trás de Filipenses 4:8 e Colossenses 3:2-
5: estabelecer pensamentos que agradam a Deus. 2 Coríntios 10:5 diz que devemos levar "cativo todo 
pensamento à obediência de Cristo". Essas passagens deixam bem claro a que tipo de música não devemos 
escutar. 
 
É claro que o melhor tipo de música que devemos escutar é aquela que adora e glorifica a Deus. Há vários 
músicos Cristãos talentosos em quase todo tipo de música, de clássica, ao rock, ao rap, ao reggae. Não há 
nada de errado com qualquer estilo de música. É a letra que determina se uma canção é aceitável ou não. No 
entanto, se um estilo de música secular, seja o ritmo ou a letra, causa você a considerar a se envolver em algo 
que não glorifique a Deus, então deve ser evitado.              


