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Música na Igreja Evangélica 
 
 

 
 
 

 

E Davi ordenou aos chefes dos 
levitas que designassem alguns 
de seus irmãos como cantores, 

para tocarem com instrumentos 
musicais, com alaúdes, harpas e 

címbalos, e levantarem a voz com 
alegria. I Cr. 15:16 
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Planejamento 
Analisemos a área de influência, percepção e deslocamento para um homem: 
 

Homem ou Mulher Andando 
Área de visão: 
- 3 a 4 metros 
Necessidade de conhecer o caminho: 
- no máximo 4 metros à frente. 

Homem ou Mulher Andado de Bicicleta 
Área de visão: 
- 7 a 10 metros 
Conhecer o caminho: 
- no máximo 10 metros à frente. 
 

 

Homem ou Mulher de Carro 
Área de visão: 
- a quadra onde está 
Conhecer o caminho: 
- no máximo 150 m à frente 
 

Homem ou Mulher de Avião 
Área de visão: 
- o horizonte 
Conhecer o caminho: 
- no mínimo 10 km à sua frente 

 
 
 

O que Entendemos com Isto 
Se suas pretensões com as suas atividades e o departamento onde trabalha 

ou lidera na igreja não são grandes, isto é, se está andando a pé, 
vagarosamente, demoradamente com suas atividades, não planeje nada ou 
planeje muito pouco. 

 

Se você pretende transformar sua igreja no pilar do Evangelismo e do 
crescimento quantitativo e qualitativo da Igreja de Cristo, andando como um jato 
na criação e treinamento de novos convertidos, membros, diáconos, obreiros e 
ministros revestidos de fogo espiritual, então planeje as atividades da sua igreja. 
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Organização do Culto 
Precisamos conhecer a forma de culto da Igreja Evangélica Pentecostal: 
 

Dirigente
Membro

Diáconos e Intercessores

Frequentador

Jesus

- Tocam Instrumentos
- Coral
- Cantam

Músicos

PregadorVisitante

Jesus

 
 
 

Louvor e Adoração 
Finalidade Principal 
Preparar o espírito dos presentes para receber a mensagem e receber o 

Espírito Santo, esquecendo-se do mundo, dos problemas, das perseguições, das 
aflições, do dinheiro, da inveja e de todos os atrapalhos da espiritualidade. 

 

É de vital importância a música no culto, pois: 
- é um meio de adoração a Deus, 
- enfatiza a mensagem do Evangelho, 
- aproxima os participantes. 
 

Sua principal finalidade será louvar e adorar a Deus. Servirá para aproximar 
os participantes, criando um ambiente alegre e descontraído. 

 

Comentários 
Deve tomar aproximadamente metade da reunião (45 minutos), não mais. 
 

Devem ser escolhidas de forma a enfatizarem a mensagem bíblica. A 
mensagem salvítica deve ser o tema central dos cânticos. A maioria dos 
presentes não está acostumada a cantar corinhos evangélicos, por isso escolha 
cânticos simples, de mensagem clara e melodia atraente. 
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Todos os preparativos deverão estar prontos para o louvor. Não pode haver 
esperas. Quanto melhor e mais atrativo for o louvor, mais pessoas serão atraídas 
à mensagem de Cristo. 

Um emocionante testemunho de alguém salvo e liberto por Cristo poderá ser 
contado.  

Mas, atenção: ele não deve tomar além de dez minutos para não 
comprometer o programa. O maior tempo deve ser reservado à pregação e aos 
apelos. 

 

Mensagem bíblica 
É o ponto alto da reunião ou culto. Todo o trabalho 

empenhado foi para que as pessoas viessem ouvir a 
Palavra que gera e traz salvação. 

O tempo gasto com cânticos e testemunho não 
deve, em hipótese alguma, interferir no tempo do 
pregador. 

O mensageiro, homem de Deus, e capacitado pelo 
Espírito Santo, deve saber que não está ali para 
oferecer “show”, mas para expor o caminho da salvação e lançar a rede que trará 
os pecadores a Cristo. 

 

A oração da fé 
Muitos perdidos jamais trocarão a sua religião morta pelo 

Cristo vivo, senão O virem realizar os mesmos milagres de 
curas operadas no passado. Na verdade, um milagre de cura, 
ou a libertação de um possesso, falará mais fundo no pecador 
do que mil sermões em que o pregador só assimila as “virtudes 
da sua Igreja ou religião. 

 

Não há uma só pessoa, que assista à libertação de alguém dos espíritos 
malignos, que não se convença de que Jesus é real e mais poderoso do que 
todos os demônios. Como alguém ficará em dúvida se ele vê os cegos 
enxergarem, os surdos ouvirem, caroços e hérnias desaparecerem? 
Principalmente se ele for a pessoa em quem o milagre operou. 

Após a oração da fé deve-se lançar o apelo, para os perdidos aceitarem a 
Cristo, com seriedade, fazendo-os saber que não estão somente mudando de 
religião, mas recebendo a própria pessoa de Jesus como Salvador e Senhor de 
suas vidas. 

 

Conclusão 
Cada parte do programa tem o seu valor, e deve ser bem aproveitada, para 

que a reunião seja bem-sucedida. Ao organizarmos os elementos que formam o 
programa, é importante observar o tempo necessário para cada um. 

Respeitar o tempo é sinal de organização, planejamento e direção pelo 
Espírito Santo e não o contrário. 
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Ética no Louvor e Adoração 

1. A Música na Igreja Evangélica 
 

Não é preciso entender de música, de notas musicais, de tom, 
duração, ou de instrumentos para analisar se a música está 
sendo bênção ou maldição para a igreja. 

 
A música é muito utilizada nos cultos latinos (América do Sul) e em 

comunidades negras nos Estados Unidos e na África. No restante do mundo, a 
música evangélica tem menos expressão, até porque lá o povo tem um maior 
grau de instrução e quer mais ensino, cultura e conhecimento da Palavra. 

 

Como já vimos, aproximadamente metade do culto é dedicado ao louvor e 
adoração a Deus através de músicas, melodias, versos, hinos e poesias. 

Isto prepara as pessoas, que estão pensando em seus problemas, nas suas 
aflições, em suma, pensando nas coisas do mundo, para pensar em Deus e 
entronizar seus sentimentos para o que está sendo apresentado no culto. 

 

A outra metade é dedicado à Palavra de Deus, à pregação, ao convite da 
salvação, à libertação das enfermidades e dos problemas deste mundo. Desta 
maneira, no Brasil, as igrejas evangélicas têm crescido em número e em 
membros. 

 

Mas o que pode ser para louvor e bênção, pode ser para maldição. Muitos de 
nossos músicos tem se tornado arrogantes e céticos, desobedientes e 
orgulhosos. Não oram, não se misturam, não participam de grupos missionários, 
da EBD, das reuniões. Quando é a hora da mensagem, saem até da igreja, ou se 
colocam em irreverência ao pregador, lendo algo, conversando, fazendo 
qualquer coisa, menos prestar atenção na mensagem. 

 

Quando criticados, rebelam-se. E a Palavra de Deus diz-nos que a rebeldia é 
semelhante ao pecado da feitiçaria (I Sm 15:23). O consultar mortos e 
cartomantes, fazer macumbas e despachos é o mesmo que se rebelar contra o 
pastor ou contra Deus. 

 
A tal ponto pode chegar a maldição, que alguns pastores da comunidade 

evangélica acreditam fielmente que Lúcifer, o arcanjo que caiu, era chefe do 
Louvor nos céus. E que caiu por causa de seu orgulho. 

 

2. Melodias em Conjunto com a Oração 
Existem alguns músicos que conseguem dedilhar melodias na guitarra ou 

violão que podem ser colocadas como um fundo de um recitar de poesias, leitura 
da bíblia e orações. Esta melodia deve ser em volume bem baixo, para não 
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atrapalhar o que se está dizendo. Desta maneira fica bonito de se ouvir. Mas 
nunca se deve cantar ou tocar mais alto que a oração, declamação ou leitura da 
Bíblia, concorrendo com ela. Músico e Pregador não podem concorrer por 
volume. 

 

Da mesma maneira, quando se está cantando, alguém não deve estar falando 
ou orando no microfone. Ou um, ou outro. 

 

Só se poderá tocar ou cantar junto com a oração se o pregador ou orador 
pedir. De nenhuma outra maneira. 

 

3. Volume 
Um dos problemas maiores da igreja é o volume dos seus instrumentos.  
Muitas igrejas quase fecharam porque o volume de seus instrumentos é 

colocado alto demais. E o volume da guitarra normalmente é colocado acima dos 
demais volumes. 

 

Alguns pastores resolveram este problema em suas igrejas, colocando a 
guitarra em uma caixa separada e acima e nas costas do guitarrista. Se ele quer 
pôr o volume bem alto, vai passar primeiro no seu ouvido para depois ir para a 
igreja. 

 

4. Senta e Levanta 
Principalmente nos estados do sul do país, com pessoas mais formais, mais 

“frias” como os nortistas apregoam, executar músicas que apresentam muitos 
gestos, senta e levanta, anda para lá e para cá (por exemplo: “A Cada 
Momento”), pode ser um transtorno para visitantes e novos convertidos. 

Percebe-se o desconforto que eles ficam quando têm que fazer algo mais que 
bater palmas.  

 

Todavia isto não é inconveniente, mesmo em dia de casa cheia de visitas, se 
compararmos com um problema maior: a intercalação de estarmos de pé e 
sentados. 

 

Uma música de pé, outra sentado. Chama-se alguém para cantar e este pede 
para o povo ficar em pé. Depois de cantar pede que todos voltem a sentar, o 
dirigente pega o microfone e pede para todos ficarem em pé. E assim vai. Sinal 
de clara desorganização, reunião mal preparada, dirigente mal preparado. Os 
membros e frequentadores esquecem mesmo das coisas de fora, dos problemas 
que tem no mundo, e seu descontentamento e sua raiva pode agora estar 
direcionado para os músicos. 

 

Certa vez um pastor dirigente de denominação evangélica, numa reunião com 
muitos obreiros, pediu que todos se levantassem. Pediu que quem não fosse 
músico e dirigente de louvor sentasse. E falou por meia hora aproximadamente, 
deixando os músicos e dirigentes em pé. Após advertiu que é assim que os 
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membros e frequentadores se sentem quando eles [os músicos e dirigentes] 
pedem para que se fique muito tempo de pé. 

 

Louvar de pé não significa que você louvará melhor, que o seu louvor chegará 
antes a Deus. O ficar de pé é bom para uma melhor circulação do sangue, e para 
quando os hinos têm muitos gestos. O ficar de pé é aconselhável quando você 
quer que as pessoas fiquem em reverência: 

- na leitura da Palavra de Deus, 
- na apresentação de uma autoridade na igreja, 
- na oração. 
 

Por isto, dirigente de louvor: 
- Selecione seus hinos. 
- Selecione quem quer oportunidade, e quais hinos irão cantar. 
- Encaixe hinos avivados com hinos avivados.  
- Encaixe hinos calmos com hinos calmos. 
Evite o senta e levanta na igreja. Isto pode gerar raiva, descontentamento e o 

pode fazer com que o Espírito Santo vá embora. 
 
 

Ética Ao Falar em Público 

1. Conselhos Gerais 
Quando chegarmos ao púlpito para falar, ou pregar, devemos sempre 

aguardar alguns segundos até que as pessoas parem de se mover e tomem seus 
assentos e façam silêncio. Caso contrário daremos a impressão de que estamos 
nervosos ou somos inexperientes.  

 

Devemos falar com o microfone longe dos lábios para que nossas palavras 
sejam nítidas e bem audíveis. 

 

Devemos evitar segurar o microfone na parte superior (cápsula captadora), 
pois este hábito diminui a qualidade do som. 

 

Devemos falar ou pregar vivendo o que estamos falando, usando expressões 
corporais. Evite mãos nos bolsos, pular demasiadamente ou se debruçar no 
púlpito ou outras atitudes que demonstrem exageros. 

 

Lembre-se, o púlpito é um palco onde você tem as atenções. Todas as 
atenções estão dirigidas a você. Faça o melhor possível. Não seja motivo de 
escárnio entre os irmãos. 

 

Devemos falar no púlpito com autoridade, usando um tom de voz forte. Evite 
gritarias. Não confundir gritos com exortação. Não precisamos fazer o povo sentir 
dor de cabeça com os gritos, mas dor no coração com o poder da 
mensagem. 
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Devemos falar olhando para todas as pessoas. Evitando fixar os olhos em 
uma só pessoa na hora que estivermos no púlpito. 

 

2. Piadinhas de Mau Gosto 
Devemos ter respeito pelo púlpito, evitando indecentes piadinhas 

desnecessárias. 
 

Alguns exemplos 
- Quem está triste diga amém. 
-  Vocês não estão batendo palmas. Quem deixou as mãos em casa? 
- Quem está dormindo dê uma salva de palmas para Jesus. 
- Irmãos vocês não estão cantando hoje. O que está acontecendo? Quem 

ainda não jantou? 
- Vocês estão tristes. Será que morreu alguém da família? 
- Quem quer me ver subir para Jesus levante a mão. Vocês então que 

ficarem não serão salvos no arrebatamento. Ah. Ah. Ah. 
 

3. Não Usar Ainda as Frases 
- Tirar a oferta. Nas boas igrejas evangélicas não tiramos a oferta de 

ninguém. 
 

- Coloquem-se de pé. Vamos nos colocar de pé. Todos (ou a maioria) já está 
com o pé. Para isto devemos ficar de pé. O certo é: “Vamos todos, ou os que 
podem ficar em pé”. 

 

- Aos visitantes: “Que esta não seja a primeira vez, e sim esperamos mais 
vezes.” Na verdade, esta é a primeira vez. O certo é: “Que esta seja a primeira 
vez de muitas outras vezes.” 

 

4. O que Falar 
Devemos evitar falar contra autoridades, pois elas foram constituídas por 

Deus. Nosso dever é orar por elas e não as criticar (Rm 13:1-7). 
 

Não devemos falar contra as igrejas no púlpito. O lugar adequado para isto é 
na EBD, na matéria Seitas e Religiões. Mas sempre lembrando do mandamento 
de Jesus que nos manda amar e orar até mesmo pelos nossos inimigos (Mt 5:44; 
Lc 6:27-28; 23:34; Rm 12:14).  

Além disto, falar mal de igrejas dá má impressão e causa rivalidade. Amar e 
perdoar é sem dúvida o melhor caminho. 

 

Devemos chamar atenção das pessoas com docilidade, principalmente das 
crianças, caso contrário poderemos magoar os pais e parentes delas. 

 

Devemos respeitar o horário ao estarmos falando no púlpito. O louvor deve 
durar aproximadamente metade do culto. A outra metade deve ser separado para 
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a pregação e os apelos. Lembre-se que o bom e breve é duas vezes bom. 
Pregações ou louvores de mais de 1 hora não edificam, cansam. 

 

Não devemos gritar demasiadamente. Precisamos cuidar da nossa voz, 
senão em pouco tempo ficaremos sem ela. 

 

Quando não formos o pregador escalado nesta ou em outra igreja e tivermos 
a oportunidade para saudação, devemos ser breves. Tem pessoas que leem a 
Bíblia, oram, cantam e dão testemunhos quando deviam somente dar uma 
saudação à igreja ou orar pela oferta. E dizem que estão fazendo isso por ordem 
do Espírito Santo. Devemos demonstrar que somos líderes sinceros, educados e 
éticos.  

 

Caso contrário estaremos prejudicando a programação do culto. Além disso 
corremos o risco de nunca mais ganharmos oportunidade naquela igreja. 

 

Uma das maiores virtudes do líder, é ser humilde, saber aceitar as críticas e 
os elogios desde que as críticas sejam construtivas e feitas com amor. 

 

Nunca devemos exortar (disciplinar) irmãos em programas de rádio ou TV, 
nem em campanhas de evangelização ao ar livre. 

 

Não usar as expressões: 
- Saco Cheio, Pô!!, Pra Casa do Chapéu, Danado, Caramba,  Bão... 
- Aquela pessoa estava metendo o pau nos membros. 
- Moleque ou maloqueiro (Moloque - demônio da antiguidade). 
- Ou qualquer tipo de palavra ou expressão vulgar. 
 

5. O que Orar 
- Orar pelo que nos foi determinado. 
- O dirigente da oração ora, os outros concordam. 
- Todos oram juntos quando assim se determinar. 
- Oração na casa de outras pessoas crentes - fazer como é feito na igreja 
- Oração na casa de outras pessoas não crentes - não gritar, não orar em 

línguas em demasia. 
 

6. Bênção Apostólica 
A bênção apostólica é dada sempre pela maior autoridade que se encontra na 

igreja, ou por quem esta autoridade determinar, seguindo sempre a cadeia de 
autoridade ministerial.  

Se porventura forem duas autoridades de mesmo nível, a preferência é pelo 
mais velho. 

 

Deus te abençoe, humilde músico do Senhor. 
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A BÍBLIA

DO REINO

COLEÇÃO

Preparar o espírito dos presentes para receber a mensagem e receber o 
Espírito Santo, esquecendo-se do mundo, dos problemas, das perseguições, das 
aflições, do dinheiro, da inveja e de todos os atrapalhos da espiritualidade.

Sua principal finalidade será louvar e adorar a Deus. 

É de vital importância a música no culto, pois:

- enfatiza a mensagem do Evangelho,
- aproxima os participantes.

- é um meio de adoração a Deus,

Servirá para aproximar os participantes, criando um ambiente alegre, 
descontraído e participativo.

- WhatsApp: (41) 99634-4435

- Site:  www.edsonfranzen.com.br
- No FaceBook e no Twitter: 

procure por Edson Franzen

- Email: webminister@nbz.com.br

Curso de Teologia Ministerial - CTM
Coleção A Bíblia do Reino

www.teologiapelainternet.com.br
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Professor Edson de Almeida e Franzen
Com a graça de Deus tem utilizado nas Igrejas e empresas sua 

experiência de Engenheiro, Professor e Consultor de Informática.

O professor Edson Franzen tem dedicado sua vida a 

escrever e ao ensino, acreditando ser este o caminho da 

libertação espiritual e material das pessoas. 

É webminister da Igreja Virtual Evangélica - 

www.nbz.com.br/igrejavirtual e do curso de teologia 

www.teologiapelainternet.com.br.

Edson de Almeida e Franzen, nascido em 1960, é 

casado com Sandra Regina Lacerda Franzen, pai de 

Felipe, Ricardo, Heinz Eduardo e Sara. Edson é 

professor desde 1978, engenheiro agrônomo formado 

em 1985, pastor auxiliar em tempo integral desde 1995.

-� Ministra cursos teológicos, cursos agroecológicos, cursos 

administrativos e de Informática.

- Escritor e editor alternativo de revistas, jornais e livros, onde 

já escreveu e/ou editou mais de 40 livros, dezenas de 

apostilas, 02 revistas e vários jornais em inúmeros 

municípios, veja alguns em: .   www.litoral.inf.br

-� Proprietário da Net Brazil Soluções de Marketing Digital: 

www.aluznofimdotunel.com.br e do site de sistemas para 

as igrejas . www.easyslides.com.br

-� Ex-professor da Faculdade de Plácido e Silva (matérias 

Microinformática e Administração de CPD), do Colégio SPEI 

(matérias Microinformática e Linguagens de Programação), 

de outros colégios e cursos livres, inclusive do SENAC e do 

curso de suplência de Informática no colégio OPET (matérias 

Banco de dados, Lógica, Fundamentos de BD).

-� Pastor Auxiliar em tempo integral desde 1995.

-� Analista de Sistemas, Programador Sênior e criador da loja e 

dos produtos e serviços: .www.nbz.com.br/loja

-� Atua na Informática desde 1985. É consultor sênior. Sua 

empresa foi formada em 2002 e tem mais de 7000 clientes.

-� Como consultor atuou em mais de 80 empresas.

-� Formado em Teologia pelo Instituto Teológico Quadrangular 

de Curitiba (PR) em 1978 e 1982.

- Ministro do Evangelho desde março de 2000.

-� Especialista em Marketing Empresarial e Político.

Atividades Profissionais - Resumo
-� Engenheiro Agrônomo formado em 1985 pela Universidade 

Federal do Paraná (UFPr).

-� Pós Graduado em Processamento de Dados em 1990 pelo 

Instituto SPEI de Curitiba.

Música na
Igreja Evangélica

Música na
Igreja Evangélica


	Capa50
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

	050_
	Fundo50
	Página 1


