31 de julho de 2017
Às unidades da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia - Movimento de Reforma
Saudações cristãs em Efésios 5:19.
Esperamos que esta os encontre desfrutando ricamente das bênçãos do Senhor. O objetivo da presente
é promover e solicitar o apoio das unidades da Conferência Geral para o projeto "Música e Reforma
Protestante", a realizar-se nos dias 10 a 12 de novembro de 2017, nas igrejas reformistas ao redor do
mundo.
Considerando que em 2017 se comemora os 500 anos da Reforma Protestante, a Comissão de Música
da Conferência Geral elaborou um programa especial com a finalidade de relembrar e realçar a
importância dos princípios históricos que devem reger a música de adoração a Deus:

-

na sexta-feira à noite, um tema especial, com o título "Música e Reforma: contexto histórico";

-

no sábado à tarde, um estudo especial, com o título "Hinologia: Lutero e Bach".

no sábado de manhã, um tema especial para o culto divino, com o título "Princípios musicais da
Reforma Protestante";
no domingo à noite, um tema especial, com o título "Reforma na música: de Lutero até hoje".

As reuniões são destinadas não somente aos músicos, mas a toda a comunidade reformista, incluindo-se
os visitantes e interessados, devendo constituir-se numa ocasião especial de comunhão, com música e
interação entre os irmãos.
Durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2017, os materiais necessários para a realização do
evento serão disponibilizados pela Comissão de Música da CG no site music.sdarm.org:
- cartaz de propaganda;

-

pregações em texto e em powerpoint;

-

pequenos vídeos sobre o assunto;

guia de estudo "Música e Reforma Protestante", com texto em formato de revista e em powerpoint.
Recomendamos às unidades que imprimam as revistas e as distribuam aos irmãos em geral. Nas
reuniões, deve-se evitar que texto seja lido. O líder deve estudar o assunto com antecendência e
expô-lo de maneira dinâmica e interessante;
áudios com músicas sacras do período da Reforma Protestante.

Eventuais esclarecimentos poderão ser fornecidos através do e-mail music@sdarm.org.
É nosso sincero desejo que o projeto "Música e Reforma Protestante" seja uma benção para os músicos
reformistas e para nossa igreja em geral.
Em Cristo,
Pr. Eli Tenório
Secretário da CG

Marcos Pedrazas
Diretor da Comissão de Música da CG

	
  

