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Aos pastores, obreiros, dirigentes e líderes musicais  

 

Saudações cristãs em Colossenses 3:16. 

É com alegria que os Departamentos de Música das Uniões Brasileiras promovem a Jornada 
Musical A Guerra de Adoração, que será realizada entre os dias 21 e 27 de maio de 2017 em 
todas as igrejas do Brasil. 

A jornada visa conscientizar os adoradores sobre a expressa vontade de Deus quanto ao culto 
de adoração e louvor, bem como o valor da música nos serviços de adoração em nossas 
igrejas. 

Abaixo seguem instruções importantes para o bom andamento dos trabalhos: 

 A jornada ocorrerá nas igrejas locais entre os dias 21 e 27 de maio com reuniões 
diárias às 19:30h, exceto no sábado, dia 27, quando a reunião deverá coincidir com o 
culto divino; 

 O material de estudo será disponibilizado por meio eletrônico (revista eletrônica) no 
site www.crescermais.org  e em outras mídias; 

 Embora os temas sejam expositivos, seu estudo deve ser realizado de modo 
participativo, dando-se oportunidade aos ouvintes para exporem suas opiniões. Os 
diálogos podem ser feitos em mesas-redondas ou grupos de estudos; 

 Para que as reuniões sejam atrativas, momentos especiais de adoração e louvor 
devem ser promovidos, com a apresentação de hinos espirituais; 

 Durante a jornada, não se deve negligenciar os momentos de oração intercessória em 
favor dos instrumentistas e cantores da igreja e de clamor por um reavivamento 
espiritual e uma reforma na música;  

 A jornada será concluída no sábado, dia 27, com um grande culto de adoração, em que 
será dada a oportunidade para a apresentação de músicas e experiências edificantes 
vivenciadas durante a semana;  

 Não deverão ser permitidos manifestações do espírito de crítica e debates que causem 
tumultos: esse não é o objetivo da jornada;  

 As reuniões deverão ser feitas preferencialmente nos templos mas caso seja 
conveniente a direção da igreja local poderá escolher outro local para realizá-las; 



 
 
Segue abaixo uma sugestão da liturgia a ser implementada durante a jornada: 

▪ Louvor e adoração: Cânticos congregacional, solistas e grupos, leituras 
responsivas; 

▪ Intercessão: Orações pelos músicos-adoradores (grupos ou em duplas); 

▪ Estudos dos temas. Para as reuniões da jornada deve-se fazer uma escala 
especial de pregadores, que devem ser avisados com antecedência a fim de 
se familiarizarem com o tema, prepararando-se para dirigir a mensagem. 
Recomenda-se que os temas não sejam simplesmente lidos perante a 
congregação, mas apresentados de modo dinâmico.  

▪ Conclusão. Ao final do estudo deve-se fazer um apelo para de consagração; 

▪ Experiências e ações de graças: nas reuniões pode ser concedida 
oportunidade para que irmãos expressem gratidão pelo evento e contem 
experiências de espirituais, de preferência relacionadas com a jornada; 

Prezados irmãos, dois seres antagônicos estão lutando pela nossa devoção. Os nossos 
serviços de adoração estão sendo dirigidos corretamente a Deus ou agradando ao ex-
líder da música no Céu?  

O diabo tem procurado desvirtuar os serviços de adoração para que não sejam aceitos 
no trono de Deus. Esperamos que Jornada Musical A Guerra de Adoração desperte a 
nossa consciência quanto à forma correta de adorarmos ao nosso Grande e Soberano 
Deus. Amém.  

Em Cristo  

 

Josias Almeida e Marcos Pedrazas  

Diretores dos Departamentos de Música das Uniões Brasileiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 



1 
 
Revista da Jornada Musical ‘A Guerra de Adoração’ 

Editor e revisor: Marcos Pedrazas 

Revisor Teológico: Marcelo Araújo 

Realização: Conselho de Música das Uniões Brasileiras dos 
Adventistas do Sétimo Dia — Movimento de Reforma, sob a 
direção de Josias Almeida 

Colaboradores: Alisson Lima, Eunice Dias, Josias Almeida, 
Marcelo Araújo e Marcos Pedrazas 

  



2 
 

Sumário 

Harmonia Celeste ...................................................................................... 3 

Dissonância no Céu e na Terra ................................................................ 12 

Incitando Uma Falsa Adoração ................................................................ 21 

Reconquistando a Harmonia ................................................................... 27 

O Palco da Guerra .................................................................................... 34 

O Quadro Profético da Guerra................................................................. 41 

Estratégia de Defesa ................................................................................ 51 

 

  



3 
 
Domingo, 21 de maio 

 

Harmonia Celeste 

 

Por Josias Almeida 

 

 

O CULTO DE ADORAÇÃO E LOUVOR NO CÉU 

É chegado o momento de iniciar a reunião de adoração e louvor ao Grande 
e Poderoso Deus, nos altos Céus. Os anjos encontram-se reunidos diante do 
trono, onde estão assentados “os eternos dignitários celestes.”1 Todos os 
seres angélicos estão prontos para o momento da solenidade. O processual 
do culto inclui atos de adoração e louvores musicais. Reverentemente, 
esses seres santos e brilhantes prostram-se perante o divino trono com o 
senso de profundo reconhecimento da grandeza e do poder atribuídos 
exclusivamente a Jeová. “A hora dos alegres e felizes cânticos de louvor a 
Deus e Seu amado Filho chegara.”2 O coro de anjos toma parte no culto, 
com os seus instrumentos musicais afinados com precisão. Eles aguardam 
o momento inicial, quando o maestro e dirigente do coro toma a sua 
posição e fere a primeira nota musical. “Então, todo o exército angelical 
une-se a ele, e gloriosos acordes musicais ressoam através do Céu em honra 
a Deus e Seu amado Filho.”3 

O serviço de adoração é assinalado pela ordem, reverência e santidade. Na 
visão do profeta Isaías, encontra-se a forma como os anjos se portam no 
serviço de adoração: “No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor 
assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam 
o templo. Serafins estavam por cima dele; cada um tinha seis asas: com 
duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés e com duas voava. E 
clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, santo, santo é o SENHOR dos 
Exércitos; toda a terra está cheia da sua glória.” (Isaías 6:1-3) 
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O Senhor mostrou a irmã White, em visão, a cena de um culto de louvor no 
Céu, que a deixou impressionada. “Foi-me mostrada a ordem, a perfeita 
ordem do Céu, e senti-me arrebatada ao escutar a música perfeita que ali 
há. Depois de sair da visão, o canto aqui me soou muito áspero e 
dissonante. Vi grupos de anjos que se achavam dispostos em quadrado, 
tendo cada um uma harpa de ouro (...). Seus dedos não corriam pelas 
cordas descuidosamente, mas faziam vibrar diferentes cordas para produzir 
diferentes acordes. Há um anjo que dirige sempre, o qual toca primeiro a 
harpa a fim de dar o tom, depois todos se ajuntam na majestosa e perfeita 
música do Céu. Ela é indescritível. É melodia celestial, divina, enquanto cada 
semblante reflete a imagem de Jesus, irradiando glória indizível.”4 

“A melodia de louvor é a atmosfera do Céu.”5 O salmista diz que “o Senhor 
é santo e habita entre os louvores” (Salmo 22:3). Os anjos não se cansam 
de prestar serviços de adoração e louvor ao seu Criador e Redentor. Amar, 
servir e adorar é o deleite dos santos anjos. Ali, paira uma atmosfera de 
alegria e paz. Tudo está em perfeita harmonia. Eles têm prazer em fazer a 
vontade de Deus. A santa Lei é o objeto de constante meditação. Os 
serviços de adoração e louvor são motivados pelo profundo amor e 
reconhecimento de Jeová como o Único e Soberano Senhor do Universo. 

 

LOUVOR E ADORAÇÃO NO LIVRO DE APOCALIPSE 

No livro do Apocalipse, nos capítulos quatro e cinco, João descreve um 
solene e impressionante serviço de adoração e louvor, oferecidos a Deus, o 
Pai e a Jesus Cristo, o amado Filho.  

Vejamos a ordem e a harmonia no culto. 

De acordo com Apocalipse, capítulo 4: 

a) Deus, o Pai, está assentado no trono, de forma gloriosa. Essa glória é 
descrita como tendo um aspecto de pedras e metais preciosos; 

b) Ao redor do trono há vinte e quatro anciãos, vestidos de branco, com 
coroas de ouro em suas cabeças e assentados em tronos; 
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c) No meio do trono de Deus e à volta dele, há também quatro seres 

viventes, adorando e clamando incessantemente “Santo, Santo, Santo 
é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso” (verso 11); 

d) Os seres viventes dão glória, honra e ações de graças ao que se 
encontra sentado no trono. Esse Ser é Deus o Pai; 

e) Nesse mesmo momento, os vinte e quatro anciãos prostram-se 
perante o Pai e deitam suas coroas diante do trono, proclamando: “Tu 
és digno, Senhor e Deus de receber a glória, a honra e o poder.”  

De acordo com Apocalipse, capítulo 5: 

a) No culto ao Cordeiro, João vê no primeiro momento um coro 
instrumental e vocal, composto pelos anciãos e seres viventes; 

b) Em seguida, anjos inumeráveis, tomam parte do coro proclamando, em 
alta voz, o Salvador; 

c) Logo após, todas as criaturas tomam parte do coro, entoando a última 
estrofe do hino: “Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o 
louvor, e a honra e a gloria, e o domínio pelos séculos dos séculos” 
(verso 13); 

d) E, para finalizar, os quatro seres viventes respondem: Amém!    

 

A QUEDA DE LÚCIFER 

Cenas como essas, eram constantes nas cortes celestiais. Tudo estava em 
perfeita harmonia com a ordem do Céu, até que um dia uma nota 
dissonante vibrou no coração do líder e regente. A inveja e o ódio levaram 
a rebelião a um grau sem precedente. Pela primeira vez alguém se levantou 
diretamente contra o Senhor. Lúcifer decidira que não mais prestaria culto 
ao Filho de Deus. Cegado pela cobiça, não via mais motivo para adorá-lO. 
Um desejo maligno de supremacia apoderou-se do seu coração. “Você que 
dizia no seu coração: “Subirei aos céus; erguerei o meu trono acima das 
estrelas de Deus; eu me assentarei no monte da assembleia, no ponto mais 
elevado do monte santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens; serei 
como o Altíssimo.” (Isaías 14:13-14). Estava disposto a lutar contra Jesus 
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Cristo e sutilmente semeou o descontentamento e a discórdia nos corações 
de alguns dos seus companheiros. E assim, Lúcifer, o ex-regente do coro 
celestial, procurou derrubar as bases da verdadeira adoração.  

 

CINCO PILARES DO SERVIÇO DE ADORAÇÃO 

Para que um serviço de adoração seja aceitável, cinco elementos, pilares do 
culto, devem ser estabelecidos: Ordem, harmonia, reverência, 
coparticipação e inspiração. 

1. Ordem 

Está escrito que a ordem é a lei do Céu. Ordem sugere firmeza, segurança, 
estabilidade e resultado. Em qualquer organização, a ordem estabelece 
líderes e liderados, comandantes e comandados. A ordem mostra que no 
serviço de adoração deve, sempre, haver hora para começar e hora para 
terminar e definição sobre quem deve tomar a direção do culto. Todo 
adorador deve conhecer e respeitar as regras e estatutos litúrgicos dos 
serviços de culto ministrados na igreja. Também deve-se respeitar os 
dirigentes, maestros e/ou regentes e demais autoridades eclesiásticas.   

Foi o mal, implantado no coração de Lúcifer, que o levou a rebelar-se contra 
a autoridade de Deus e a ordem do culto. Foi expulso do Céu com uma terça 
parte de anjos que se haviam tornado seus adeptos.   

Prezado músico, não permita que o espírito de rebelião e desordem se 
apodere do seu coração, ao ponto de ser expulso da presença de Deus. 

“Há ordem no Céu a qual deve ser imitada pelos que na Terra são herdeiros 
da salvação. Quanto mais os mortais se aproximarem da ordem e harmonia 
do Céu, mais perto estarão da condição aceitável diante de Deus, que os 
tornará súditos do reino celeste e os qualificará para a trasladação da Terra 
ao Céu, tal qual Enoque em seu preparo para ser trasladado.”6 

2. Harmonia 

A palavra harmonia, originalmente, significa ‘ajuste, combinação, 
concordância de sons’. Para que haja harmonia nas reuniões de adoração, 
todos os elementos que se referem ao culto, devem estar bem ajustados, 
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de acordo com a ordem previamente fixada, de forma que o ambiente do 
culto seja prazeroso para os adoradores.   

Os músicos não devem em hipótese alguma agir de forma independente. É 
necessário que eles sejam humildes para respeitar os grupos que dirigem e 
submeterem-se à liturgia da igreja.  

Assim como a harmonia embeleza a música, de forma a torná-la agradável 
aos ouvintes, quando os elementos do culto estão bem ajustados na devida 
ordem o ambiente da igreja torna-se deleitoso, despertando o interesse e 
prendendo a atenção dos ouvintes e adoradores.  

“É intuito de Cristo que a ordem celeste, o celeste plano de governo e a 
divina harmonia celeste, sejam representados em Sua igreja na Terra.”7 

Irmãos, nem sempre as ideias, planos ou gostos musicais de um adorador, 
serão aceitos pela maioria do grupo, contudo, o servo de Deus deve aceitar 
com humildade a decisão da maioria. Lembrem-se que ninguém é obrigado 
a aceitar as nossas opiniões. Procurem viver em harmonia para que o nome 
de Deus seja glorificado. 

3. Reverência 

Não pode haver adoração verdadeira sem a devida reverência. Reverência 
é temer a Deus e ter respeito pelas coisas sagradas. Estes sentimentos, 
devem nortear a vida e o coração de todo adorador, sincero e crente. Os 
que se chegam ao altar, devem saber discernir a diferença entre o santo e 
o profano, entre o puro e o impuro. Profanar o sagrado resulta em punição 
divina. A trágica história dos filhos de Arão foi registrada para nossa 
advertência. “Nadabe e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu 
incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso, e trouxeram 
fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados.Então 
saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o 
Senhor.(...) Foi isto que o Senhor disse: Aos que de mim se aproximam santo 
me mostrarei; à vista de todo o povo glorificado serei. (...) Depois o Senhor 
disse a Arão:Você e seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida 
fermentada antes de entrar na Tenda do Encontro, senão vocês morrerão. 
É um decreto perpétuo para as suas gerações.Vocês têm que fazer 
separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro.” (Levítico 
10:1-3, 8-10) 
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Os sacerdotes foram advertidos quanto ao perigo de oferecer ofertas e 
fogos estranhos no altar de sacrifícios e ofertas. Desobedeceram às ordens 
divinas e pereceram. 

“E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano e o farão 
discernir entre o impuro e o puro.” (Ezequiel 44:23) 

O diabo sabe que Deus não aceita nenhum serviço religioso sem a devida 
reverência e que os adoradores que desrespeitarem a determinação 
sofrerão o juízo divino. Portanto, seus esforços são conduzir os adoradores 
a um estado de cegueira espiritual, para que se tornem profanos como 
Esaú, não sabendo fazer a diferença entre o santo e o comum, entre o limpo 
e o imundo.  

Lamentamos que muitos adoradores transformaram o altar em palco de 
shows, de modo que em muitas igrejas a Escola Sabatina e os cultos 
parecem mais programas de auditório do que altares de adoração. As obras 
de muitos que se dizem adoradores, revelam que o respeito e reverência 
foram perdidos de vista. 

Muitos estão oferecendo fogo estranho no altar quando apresentam 
músicas com estilos profanos, mesmo as chamadas gospel. Outros 
profanam o templo quando se apresentam para adorar com trajes 
impróprios.  

Devemos nos aproximar de Deus com os nossos corações cheios de alegria 
e gozo, mas também com temor e tremor. A mesma advertência dada a 
Moisés é dirigida a todos hoje: “Tira a sandália dos pés pois o lugar é santo.” 

Lembremo-nos que os serafins cobriam seus rostos e seus pés para adorar 
o Grande Deus e que no Apocalipse os adoradores estão vestidos de branco, 
símbolo da pureza divina.         

4. Coparticipação 

Todo crente tem o privilégio de participar no serviço religioso. O adorador 
pode prestar seu culto individual, bem como participar dos serviços 
coletivos. Nem uma pessoa ou grupo deve monopolizar a adoração e o 
louvor, tomando para si, somente, o serviço de adoração na igreja. 
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Paulo advertiu as igrejas da sua época contra o individualismo no serviço de 
adoração. Ele fala de um culto participativo, onde os crentes se reúnem 
para o serviço, louvando com salmos, cânticos espirituais e exortações, 
sempre se sujeitando uns aos outros. (1 Coríntios 14:26; Colossenses 3: 16 
e 17; Efésios 5: 18 a 21) 

Ao rejeitar prestar culto a Deus e revelar o desejo de exaltação própria,  
Lúcifer estava semeando um mal, hoje visto nas comunidades religiosas: O 
individualismo.   

5. Inspiração 

Esse é um dos elementos mais importantes do serviço de adoração, pelos 
resultados que produz. No contexto teológico, a palavra ‘inspiração’ está 
diretamente relacionada com a obra do Espírito Santo em influenciar a 
mente humana na elaboração de mensagens que revelam a expressa 
vontade de Deus, levando homens e mulheres aos pés de Jesus.   

A música inspirada pelo Espírito Santo visa alcançar objetivos definidos: 

1) A conversão de almas;  

2) O enlevo espiritual (fala profundamente aos corações dos ouvintes das 
suas necessidades espirituais e emocionais, levando-os a entender e a 
aceitar a mensagem); 

3) Consolar os corações entristecidos, dando esperança aos desanimados; 

4) Levar os ouvintes ao arrependimento e conversão; 

5) Glorificar e exaltar o nome de Deus. 

A música inspirada deve produzir arrependimento e conversão, 
primeiramente na vida dos que cantam e tocam. Se o testemunho dos 
músicos adoradores não condiz com a mensagem do evangelho, há alguma 
coisa errada com o músico ou com a música. 

A inspiração no serviço de adoração enquadra os ouvintes na mensagem de 
Paulo aos Romanos: “Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de 
Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus; este é o 
culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas 
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transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de 
experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.”  
(Romanos 12:1-2). 

Como o diabo trabalha na contramão dos projetos de Deus, muitas músicas 
evangélicas: 

1) Apelam mais às emoções do que à razão, produzindo crentes 
superficiais, sem raízes espirituais sólidas;  

2) Tendem mais para a glorificação do ser humano do que para exaltar o 
próprio Deus; 

3) Enaltecem as virtudes e talentos humanos, despertando o orgulho e 
esquecendo-se da condição miserável do homem e da sua necessidade 
de um Salvador. 

Lembremo-nos que não é a letra que torna uma música aceitável no culto. 
Falar de Deus e de coisas sagradas na música não a torna inspirada. A 
inspiração se inicia na fonte. Uma cisterna rota não poderá produzir água 
boa. É verdade que Deus não nos deu autoridade para condenar, mas a 
Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore, se é boa ou má.  

Jesus disse à mulher samaritana: “(...) está chegando a hora, e de fato já 
chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em 
verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é 
necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.” 
(João 4:23-24). 

“Se nosso coração está sintonizado no louvor ao nosso Criador, não só em 
salmos e hinos e cânticos espirituais, mas em nossa vida também, então 
viveremos em comunhão com o Céu. Nossa oferta de ações de graças não 
será espasmódica, ou reservada para ocasiões especiais; haverá gratidão no 
indivíduo e no lar, na devoção particular como na pública. Isto constitui o 
verdadeiro culto a Deus.”8 

 

RECOMPENSA FINAL (CONCLUSÃO) 
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A música de adoração sempre esteve presente diante de Deus, desde os 
tempos eternos. Ao descrever o grande encontro dos vencedores da besta, 
da sua imagem e do seu número com o Salvador Jesus Cristo no mar de 
vidro, João escreveu que os salvos “(...) seguravam em suas mãos harpas 
que lhes haviam sido dadas por Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo 
de Deus, e o cântico do Cordeiro: “Grandes e maravilhosas são as tuas 
obras, Senhor Deus todo-poderoso. Justos e verdadeiros são os teus 
caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não 
glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à 
tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram 
manifestos.” (Apocalipse 15:2-4). 

Prezados irmãos, é maravilhoso participar dos serviços de adoração e 
louvor na igreja. Se hoje, como pecadores, sentimo-nos gratificados por 
adorar e louvar ao nosso Salvador, contemplando-O pela fé, muito mais 
glorioso será adorá-lO face a face e cantar o hino da vitória, sem as marcas 
do pecado, livres de todo o mal, glorificados e transformados. 

“Que cântico será aquele quando se reunirem os resgatados do Senhor (...)! 
Todo o Céu se enche com preciosa música e com cânticos de louvor ao 
Cordeiro. Salvos, eternamente salvos, no reino da glória! Ter uma vida que 
se compara com a vida de Deus - essa é a recompensa.”9  

Que Deus nos conceda a graça de estarmos junto ao mar de vidro com o 
nosso Salvador. Amém! 
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Segunda-feira, 22 de maio de 2017 

 

Dissonância no Céu e na Terra 

 

Por Eunice Dias 

 

DISSONÂNCIA x CONSONÂNCIA 

Pitágoras, matemático e filósofo grego que viveu entre os anos 570 e 500 
a. C., precursor no estudo da harmonia musical, considerava a música como 
parte da existência de uma harmonia universal. Acreditava em seu poder 
de promover inúmeros benefícios ao ser humano e a utilizava para criar um 
ambiente de harmonia e tranquilidade. Em suas explorações, procurava 
descobrir combinações de sons que agradassem aos ouvidos. Construiu um 
instrumento musical rudimentar de uma única corda: o monocórdio, com o 
qual realizou alguns experimentos. Tocou a corda solta e percebeu seu som, 
depois tocou-a em sua metade e ouviu outro som, mais agudo. Dividiu a 
corda em várias frações e escutou seus respectivos sons, percebendo que 
existiam relações matemáticas que influenciavam as sonoridades. O 
filósofo logo notou que alguns sons eram agradáveis ao ouvido, isto é, 
consonantes, enquanto outros soavam dissonantes.1 

A música que chega aos nossos ouvidos é produzida a partir da combinação 
de sons. Nosso ouvido capta sons “confortáveis” e “desconfortáveis.” 
Quando ouvimos um acorde, intervalo ou nota musical que pareça soar de 
maneira agradável aos nossos ouvidos, estamos diante de uma 
consonância. Por outro lado, quando ouvimos sons que não permitem um 
estado de repouso, necessitando de uma resolução, estamos expostos à 
dissonância.2 Ou seja, musicalmente, a consonância proporciona repouso e 
estabilidade sonora, enquanto a dissonância provoca tensão e movimento. 

Na Idade Média, a dissonância foi repelida pela igreja católica. O trítono, 
intervalo entre duas notas formado por três tons, que provocava um efeito 
de tensão no ouvido, era visto pela igreja como maligno. Isso fez com que 



13 
 
essa dissonância recebesse o nome de “diabolus in musica.” Sua execução 
era expressamente proibida e o infringente corria o risco de ir para a 
fogueira. Hoje, o trítono é amplamente utilizado e já está incorporado ao 
nosso ouvido ocidental e ao repertório musical que utilizamos.3 

Entretanto, sabe-se que o tipo de música a que estamos expostos pode 
afetar nossas emoções, desencadeando sensações de “alegria, tristeza, 
surpresa, medo, raiva, nojo”, entre outras. As emoções negativas são 
geradas principalmente diante de música dissonante, enquanto a exposição 
a consonâncias ativa emoções positivas. A saúde pode ser afetada 
positivamente pela audição da música consonante, cujo poder é capaz de 
restaurar funções respiratórias e cardiovasculares, além de atuar como 
analgésico e interferir na redução do estresse, ansiedade e depressão.4 

As implicações da dissonância e consonância, porém, não estão restritas à 
música. Em contextos não musicais podemos conceber a “dissonância” 
como desarmonia e discordância, enquanto a consonância está relacionada 
à “união harmoniosa de qualquer coisa; acordo; combinação; 
conformidade; concordância”.5 Tais conceitos assemelham-se ao grande 
conflito originado a partir de dois princípios antagônicos: o bem e o mal, 
cujas consequências envolvem todos os aspectos da experiência humana, 
incluindo a música de adoração a Deus.6 Tal embate teve início a partir do 
momento em que eclodiu a rebelião no céu. 

 

A DISSONÂNCIA NO CÉU 

Antes de criar o homem, Deus criou os anjos7, os quais, como criaturas de 
Deus, participaram do lançamento dos fundamentos da terra, cantando 
louvores ao Criador: “as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam, e 
rejubilavam todos os filhos de Deus.” (Jó 38:7).  

Ao serem criados, os anjos eram “belos e gloriosos” e estavam diante do 
trono de Deus, revestidos da armadura celeste e da sabedoria divina. 
Apresentavam “amabilidade e santidade” equivalentes à posição exaltada 
que ocupavam.8 Por séculos e séculos, antes do pecado, a atmosfera celeste 
era revestida de amor a Deus e de uns pelos outros. Os anjos exprimiam 
paz, alegria e perfeita submissão à vontade de Deus.9 Era propósito dEle, 
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desde séculos eternos, que “todos os seres criados” incluindo “luminosos e 
santos serafins” servissem de templo para a Sua morada.10 

1) Porém, dentre todos os anjos havia um dotado de especial posição: 
Lúcifer. Seu nome vem do latim “Lux Fero”, que significa “portador de 
luz”.11 Era “o mais exaltado dentre os seres criados” e tinha a posição 
mais próxima do trono de Deus.12 Fora criado por Deus nobre e 
formoso, “tão semelhante quanto possível, a Si próprio.”13 Depois de 
Jesus, era o primeiro em honra, dotado de grande inteligência, com um 
“porte nobre e majestoso” e, assim como os demais anjos, possuía um 
semblante que exprimia suavidade e felicidade. Esse anjo era tão 
especial que “uma luz especial resplandecia de seu semblante e brilhava 
ao seu redor, mais viva do que ao redor dos outros anjos.”14 

Até então, Lúcifer mantinha-se em harmonia com Deus e seu prazer 
consistia em honrá-lO e obedecer Seus santos mandamentos. “Seu coração 
encontrava-se cheio de amor e regozijo em servir ao Criador, até que 
começou a imaginar que sua sabedoria não derivava de Deus, sendo antes 
inerente a ele próprio, e que ele era tão digno quanto Deus de receber 
honra e poder.”15 As palavras bíblicas afirmam: “Elevou-se o teu coração 
por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu 
resplendor.” (Ezequiel 28:17). “Tu dizias no teu coração: (...) acima das 
estrelas de Deus exaltarei o meu trono (...) serei semelhante ao Altíssimo.” 
(Isaías 14:13-14).  

A partir de então, iniciava-se a “dissonância” no céu. O espírito de devoção 
e de exaltação a Deus, que havia promovido toda “glória, beleza e encanto” 
a Satanás, cedera lugar à exaltação própria.16 Embora fosse coberto de 
glória e o mais honrado entre os anjos, Satanás considerou sua glória como 
pertencente a si próprio e não como uma dádiva de Deus. Descontente com 
sua condição, cobiçou a homenagem que somente o Criador era digno de 
receber.  Considerava-se o “favorito no Céu” e tinha a intenção de alcançar 
a posição ocupada por Deus.17 

“Enquanto todos os seres criados reconheceram a lealdade pelo amor, 
houve perfeita harmonia por todo o Universo de Deus (...). Nenhuma nota 
discordante havia para deslustrar as harmonias celestiais. Sobreveio, 
porém, uma mudança neste estado de felicidade.”18 A felicidade desfrutada 
pela hoste angélica estabelecera-se com base na perfeita obediência à lei 
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de Deus, o que garantia no céu um ambiente cercado por “perfeita ordem 
e ação harmônica.”19 Satanás, contudo empregou seu primeiro esforço na 
destruição da Lei de Deus em sua obra de sedução de grande parte dos 
anjos.20 Teve início então guerra no céu. De um lado, anjos leais a Deus e de 
outro, Satanás e seus anjos. A meta consistia em derrotar a Cristo e aos 
submissos à Sua vontade. Finalmente, anjos bons predominaram e Satanás 
e seus “simpatizantes foram expulsos do Céu.”21 A antiga serpente, que 
engana a todo o mundo, juntamente com seus anjos foram lançados à terra. 
(Apocalipse 12:7-9). 

Toda “dissonância” que contemplamos ao nosso redor está relacionada ao 
desejo de supremacia, à exaltação própria, à inveja, ao ódio e ao egoísmo, 
e teve sua origem a partir do momento em que Satanás se rebelou contra 
Deus e assumiu uma postura contrária à Sua vontade. Tal conduta 
comprometeu a atmosfera celeste, de tal forma que “onde antes era 
somente harmonia, passou a existir uma série de fatos que pouco a pouco 
vieram a desencadear contratempo no ambiente celeste.”22 

A atmosfera celestial se tornou “dissonante” a partir do momento em que 
Satanás passou a empregar suas nobres faculdades para disseminar o mal, 
atrair a atenção e o louvor para si. Verifica-se, então que a origem da 
“dissonância” está diretamente associada à origem do mal e da 
desobediência à lei de Deus. Essa condição destrói a felicidade humana e a 
perfeita ordem estabelecida pelo Criador.   

Considerando a perfeição da atmosfera do céu, podemos imaginar que as 
mais belas sonoridades circundavam o ambiente, tendo Lúcifer como o 
grande  líder, no exercício de todas as suas potencialidades como regente 
do coro celestial. Alegres e felizes cânticos de louvor a Deus e ao Seu amado 
Filho eram entoados. A primeira nota era dada, e toda a hoste de anjos a 
ele se unia.23 

Após sua expulsão do céu, o grande líder do mal teve oportunidade para 
refletir sobre sua nova condição. Enquanto estivera em consonância com o 
céu “gloriosos acordes musicais haviam ressoado através do Céu em honra 
a Deus e Seu amado Filho. Mas agora, em vez de suaves notas musicais, 
palavras de discórdia e ira caíam aos ouvidos do grande líder rebelde. 
Aproximava-se a hora de adoração, quando brilhantes e santos anjos se 
prostravam diante do Pai. Não mais se uniria em cântico celestial. Não mais 
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se curvaria em reverência e santo temor ante a presença do eterno Deus.”24 
Que terrível condição para alguém que certamente amava a música e que 
convivia diariamente com seus deleites!  

Entretanto, Satanás teve tempo para decidir seu destino. Por alguns 
momentos, a música exerceu seu poder enobrecedor sobre sua mente. “Ao 
ascenderem os cânticos de louvores, em melodiosos acordes, avolumados 
por milhares de alegres vozes, o espírito do mal pareceu subjugado; 
indizível amor fazia fremir todo o seu ser; em concerto com os adoradores 
destituídos de pecado, expandia-se-lhe a alma em amor para com o Pai e o 
Filho. De novo, porém, achou-se repleto de orgulho por sua própria 
glória.”25 

Toda a “dissonância” introduzida no céu, cada privilégio perdido por 
Satanás com sua expulsão ocorreu porque a adoração deixou de ser dirigida 
ao Criador e passou a ser direcionada à criatura. Ele desejou a adoração que 
pertencia somente a Deus. A trajetória desse grande apóstata serve de 
exemplo para cada músico adorador. A exaltação do “artista” sobre o 
“autor” jamais deve ter lugar na adoração. As mais belas interpretações 
instrumentais, as mais extraordinárias vozes, os mais belos hinos 
apresentados em louvor a Deus não terão valor algum, não transporão o 
ambiente em que são executados, a menos que o centro da adoração seja 
Cristo.   

 

A DISSONÂNCIA NA TERRA 

Depois dos seres angélicos, a família humana constituiu a mais nobre das 
obras criadas por Deus.26 Ao serem criados, Adão e Eva exibiam perfeita 
simetria, saúde e alegria. O casal não apresentava nenhum traço de pecado 
e, assim como os anjos, eram revestidos de uma “cobertura de luz e 
glória.”27 O homem fora criado reto, com nobres traços de caráter, dotado 
de altas capacidades intelectuais e sem nenhuma propensão para a prática 
do mal. A perfeita e perpétua obediência era a condição para a sua eterna 
felicidade.28 Apesar disso, a possibilidade de praticar o mal não foi vedada 
ao casal.29 

A música fazia parte da adoração ao Criador. “Anjos associaram-se a Adão 
e Eva em santos acordes de harmoniosa música (...). Satanás ouviu o som 
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de suas melodias de adoração ao Pai e ao Filho. E quando Satanás o ouviu, 
sua inveja, ódio e malignidade aumentaram, e ele expressou a seus 
seguidores a sua ansiedade por incitá-los a desobedecer, atraindo assim 
sobre eles a ira de Deus e mudando os seus cânticos de louvor em ódio e 
maldição ao seu Criador.”30 

Tendo sido expulso do céu e sabendo que nunca mais haveria de ser para 
lá restabelecido, Satanás empregou suas forças para destruir a família 
humana.31 Prontamente elaborou um plano, cuja estratégia era fazer com 
que Adão e Eva desobedecessem a Deus e incorressem em Seu desagrado.32 

Apesar de terem sido advertidos sobre a rebelião e queda de Satanás, e de 
terem sido avisados que somente a perfeita obediência a Deus os livraria 
do mal,33 Adão e Eva se tornaram presas do inimigo. Assim, Satanás teve 
seu objetivo conquistado. “As novas da queda do homem se espalharam 
através do céu. Toda harpa emudeceu. Os anjos arremessaram de suas 
cabeças as suas coroas com tristeza. Todo o céu estava em agitação.”34 

Finalmente, assim como Satanás fora expulso do céu, os transgressores na 
terra deveriam ser expulsos do jardim do Éden.35 Certamente, a música 
harmoniosa e agradável que fazia parte do ambiente terrestre não alegrava 
o antigo maestro. A santa música, o verdadeiro louvor ao Criador seriam, 
então, transformados em “dissonância” e maldição para o ser humano. 

O antigo estado de comunhão com Deus, a alegria que era encontrada na 
santidade inicial agora não seriam mais fontes de prazer e felicidade para o 
ser humano. A condição do homem passou a ser tão deteriorada que se lhe 
fosse permitido entrar no céu, não encontraria motivo para alegrar-se, mas 
se tornaria “uma nota discordante na melodia celeste.”36 

 

COMBATENDO A DISSONÂNCIA 

O desejo de Deus é a perfeita consonância em todas as coisas. Quando criou 
o Universo, tudo estava em “perfeita harmonia.” A paz e a alegria 
circundavam todos os ambientes,37 porém, o maligno liderou a 
“dissonância” no Céu e a propagou na Terra, levando o homem à 
desobediência ao seu Criador.  
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Após a expulsão de Satanás, “nenhuma mácula de rebelião foi deixada no 
céu. Tudo voltara a ser paz e harmonia como antes.”38 Essa mesma 
harmonia deve ser almejada por cada adorador. Em nosso relacionamento 
com Deus por meio da música devemos primar pela prática de uma 
adoração que nos coloque em consonância com Deus e com a atmosfera 
celeste.  

A “dissonância” que se desencadeou no céu foi o resultado do desejo de 
supremacia e da desobediência à vontade de Deus. De forma semelhante 
“foi a desconfiança da bondade de Deus, descrença em Sua palavra, e a 
rejeição de Sua autoridade que tornaram nossos primeiros pais 
transgressores, e que trouxeram a este mundo o conhecimento do mal. Foi 
isto que abriu a porta para todas as espécies de falsidades e erros.”39 

Eva foi rendida por Satanás em virtude do desejo de penetrar nos sábios 
planos de Deus, duvidando de Suas palavras. Satanás a enganou declarando 
ter sido grandemente beneficiado ao comer da árvore proibida, entretanto, 
não revelou que tal ato tinha lhe causado a expulsão do céu. Utilizou a 
falsidade oculta sob a capa da aparente verdade. Eva não percebeu o 
engano e cobiçou o que Deus havia proibido, além de desconfiar de Sua 
sabedoria, repelindo a fé, que é a chave do saber.40 Igualmente, podemos 
nos tornar presas de Satanás por meio da “comichão do desejo de dar 
origem a algo novo.”41 Novos estilos musicais surgem a todo o momento e 
sutilmente são introduzidos na música de adoração. Satanás continua com 
a mesma estratégia e procura nos fazer acreditar que tal música é mais 
interessante que a tradicional. Dessa forma, faz da música “uma armadilha 
pela maneira como é dirigida.”42 

Assim como o primeiro casal foi advertido a respeito dos perigos da 
transgressão e não deu ouvidos à voz de Deus, estamos também sujeitos a 
nos encantar com melodias e ritmos que, sabemos, não promovem a 
verdadeira adoração a Deus, mas a nós, supostos adoradores e ao ex-
maestro do céu. É necessário atentar para que a música executada em 
nossas igrejas não seja utilizada como “armadilha” para os músicos e que o 
louvor pretensamente dirigido a Deus não seja transformado em “algazarra 
e confusão”, tornando seu efeito como uma “venenosa picada da 
serpente.”43 
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A Sra. White advertiu que, antes da “terminação da graça” a falsa adoração 
a Deus se manifestaria por meio de “gritos com tambores, música e dança” 
e que “tal balbúrdia de ruído” seria um dos métodos de Satanás para 
“anular o efeito da pura, sincera, elevadora, enobrecedora e santificante 
verdade para este tempo.”44 Portanto, compete ao povo de Deus glorificá-
lo por meio do louvor harmonioso, pois Ele não se agrada de “algaravia e 
dissonância.”45 

O conflito entre o bem e o mal está prestes a terminar e à medida que a 
igreja se aproxima de sua “libertação definitiva”, Satanás agirá com energia 
redobrada e com grande ira, pois sabe que lhe resta pouco tempo.46 Aquele 
que foi expulso do céu procura causar “dissonância” na terra e tem um 
público favorito: os jovens. Satanás é um habilidoso sedutor e exerce um 
poder fascinante sobre os jovens, tornando-os cativos e atraindo-os à 
perdição. Sabe que eles “tem ouvido aguçado para a música” e procura 
“cativar e encantar a mente” com músicas impróprias, para que Cristo seja 
desonrado e a adoração seja dirigida a ele, o deus deste século47. Satanás 
está “bramando como um leão” (I Pedro 5:8) em busca de seguidores que 
concretizem a obra de perversão da verdadeira adoração a Deus. A Bíblia 
nos afirma que “os jovens são fortes” e têm poder para vencer o maligno. 
(I João 2). Têm a promessa de que, com o auxílio de Deus terão poder para 
derrotar Satanás e alcançar a mais perfeita consonância na música de 
adoração ao nosso Criador. 

A música que produzimos na terra está contaminada com a “dissonância” 
que foi difundida pelo pecado. O mal é da natureza humana. Nosso louvor 
e adoração são imperfeitos, pois também o somos, manchados pelo 
pecado, mas Cristo morreu por nós e promete dissipar toda a “dissonância”. 
Temos a promessa da conquista da “perfeita ordem do céu”, e da 
indescritível, majestosa e “perfeita música que ali há”, onde não haverá 
canto “áspero e dissonante.”48 Que o Senhor nos dê forças para alcançar 
esse alvo! 
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Incitando Uma Falsa Adoração 

 

Por Marcelo Araújo 

 

 

PERSUASÃO 

Por vários séculos, Satanás objetivou vencer a igreja através da tortura com o intuito 
de forçá-la a agir contrariamente à sua fé, contudo isso não foi possível. Quanto mais 
forte era a perseguição, maior era o poder da palavra na mente das fieis 
testemunhas.1 Foi então que Satanás decidiu mudar sua maneira de trabalhar contra 
o povo de Deus: ao invés da perseguição ele criou um novo método de ataque, que 
de modo imperceptível conduziu a igreja paulatinamente à apostasia.  Essa nova 
estratégia era sutil: não consistia em oposição aberta às verdades bíblicas mas sim 
numa tendenciosa e em princípio imperceptível introdução de heresias. Pouco a 
pouco, os muros protetores das verdades eternas foram minados. Quando as fieis 
testemunhas de Deus descansaram, os novos dirigentes da igreja receberam forte 
influência dos ricos recém-convertidos, que exigiam mudanças que se adaptassem às 
suas práticas passadas.  Os novos representantes da igreja avaliaram não ser tão 
nocivo cederem quanto a alguns pontos da verdade, o que, segundo eles, não 
comprometia as verdades como um todo. Por fim, decidiram acatar novas teorias, 
dando a oportunidade a Satanás de tomar as rédeas da direção da igreja. 

 

INCITAÇÃO 

A partir do momento em que um estrategista militar decide destruir o inimigo, cinco 
fatores que definem a vitória devem ser considerados: Doutrina, tempo, espaço, 
comando e disciplina.2 Para o estrategista a doutrina é o fator que engendra a unidade 
de pensamento, que determina o ponto da batalha a que se está disposto a ir e o 
ponto a partir do qual surge a disposição de recuar. Acredito que essa foi a questão 
que mais intrigou Nero e os demais imperadores romanos quando, com o intuito de 
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destruir os cristãos, os sujeitaram em lugares públicos a uma série de torturas que 
finalmente os levaria à morte. Contudo, percebeu-se que mesmo diante da dor e do 
sofrimento as convicções cristãs não eram alteradas. É dito que em algumas dessas 
ocasiões, enquanto os imperadores aplicavam horrendos métodos de tortura para 
anular a influência da igreja, os cristãos regozijavam-se de serem considerados dignos 
de sofrer pela verdade, e cânticos de triunfo ascendiam dentre as chamas 
crepitantes.3 A convicção doutrinária é uma das principais armaduras contra os 
ataques de Satanás.  

Entre as três tentações a que Cristo foi exposto, a mais ousada foi a tentativa de incitá-
lO ao desvio da genuína adoração. Jesus não assentiu à incitação: “Então, Jesus lhe 
ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Só ao Senhor, teu Deus, adorarás, e 
só a ele darás culto.”4 A afirmação de Jesus diante da incitação do inimigo nos 
direciona ao assunto em discussão: o ato de adorar. Note-se que Jesus menciona o 
verbo transitivo “adorar”, que exige um complemento para que seu sentido se torne 
completo, de modo que quando alguém adora, algo ou outro alguém está sendo 
adorado. Por exemplo: Quando ouço um hino, posso ser motivado a adorar a beleza 
ou mesmo a qualidade do instrumento, que nada mais é que um objeto, ou posso 
adorar a voz do cantor, que é um dom, e não o Doador. É tênue a linha que possibilita 
o desvio de realidade do que deve ser adorado. É nessa linha tênue que Satanás 
trabalha. Por essa razão, muitos, sem perceberem, se apresentam em reuniões de 
adoração com objetivo de adorar a Deus, contudo, adoram a outro ser ou a um 
objeto. 

No passado, ao ver que a perseguição não estava garantindo resultados a seu favor, 
Satanás adotou a estratégia de promover o desvio das verdades bíblicas. Ele age da 
mesma forma hoje, utilizando sutis estratégias para desviar crianças, jovens e adultos 
da verdadeira adoração a Deus para outro tipo de adoração, que reverencia a ele 
próprio. 

O processo de desvio é muito sutil: assim como Satanás usava parte da palavra de 
Deus como verdade completa com o objetivo de introduzir heresias como 
complemento da verdade, também hoje ele usa músicas com letras que veiculam 
parte das verdades bíblicas mescladas com exibições, alterações de ritmos e até gritos 
inadequados na adoração a Deus. 

 

FATORES DA FALSA ADORAÇÃO 
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Quais são os fatores utilizados pelo inimigo para minar a verdadeira adoração a Deus? 
Um dos primeiros fatores utilizados por Satanás para incitar o desvio da verdadeira 
adoração é a movimentação física, estimulada pelo volume do som que amplifica 
excessivamente os instrumentos ou a voz. A esse respeito o Espírito de Profecia se 
manifesta mediante palavras de advertência dirigidas a certo irmão: “Você assume 
atitudes indignas. Usa todo o poder e volume de voz que lhe é possível. Abafa a 
melodia e as notas mais musicais de outros cantores. Essa movimentação física e a 
voz áspera e estridente não destacam a melodia para aqueles que a ouvem na Terra 
e também no Céu.”5 Não podemos confundir níveis altos de decibéis com adoração. 
A serva do Senhor é muito clara ao afirmar que no ato da adoração a melodia não 
deve perder o destaque. Ainda em relação à altura do som que emitimos, somos 
levados a refletir sobre os gritos utilizados no culto pagão. No monte Carmelo os 
profetas de Baal invocavam o seu Deus com estridentes gritos que ecoavam e 
reboavam através das florestas e dos promontórios, dizendo: “Ah, Baal, responde-
nos!”6 Sobre semelhantes manifestações, a serva do Senhor esclarece: “Uma 
balbúrdia de barulho choca os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente 
dirigido, seria uma bênção. As forças das instrumentalidades satânicas misturam-se 
com o alarido e barulho, para ter um carnaval, e isto é chamado de operação do 
Espírito Santo.”7 

Essas solenes declarações não são muito diferentes das que são oficialmente 
apresentadas pela Organização Mundial da Saúde, segundo as quais, dependendo do 
tempo de exposição, o limite de decibéis que faz mal à saúde é 65 decibéis (dB). O 
excesso de ruído já levou cerca de 10 milhões de cidadãos americanos à perda da 
audição ou de parte dela.8 Em poucas palavras vamos exemplificar um fato do dia a 
dia com os decibéis: Quando conversamos com um amigo a um metro de distância a 
intensidade do som é de aproximadamente 60 dB, contudo quando nos expomos ao 
índice superior a 65 dB por mais de oito horas o contexto atmosférico pode contribuir 
para o aumento de casos de insônia, estresse, irritabilidade e comportamento 
agressivo. Níveis superiores a 75 dB podem gerar problemas de surdez e provocar 
hipertensão arterial. Essa deve ter sido uma das fortes razões que levou a serva do 
Senhor a afirmar: “Notas ásperas e gesticulações exageradas não são exibidas entre 
os componentes do coro angelical. O cântico deles não irrita os ouvidos. É macio e 
melodioso, e ocorre sem esse grande esforço que tenho testemunhado. Não é algo 
forçado que requer muito esforço físico.”9 

O segundo fator utilizado por Satanás para incitar uma falsa adoração é a alteração 
do ritmo. A ciência confirma10 as profundas relações existentes entre a música, a 
mente e o coração. De acordo com a ciência, a frequência cardíaca de uma pessoa 
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muda ao ouvir música, mas o fato de o coração bater mais rápido ou devagar depende 
do ritmo da música.11 Um estudo da University of Oxford, relatada pela ABC News in 
Science da Austrália, explica que a música com uma batida mais forte, como o rap, 
aumenta a frequência cardíaca da pessoa, em vez de produzir um efeito relaxante.12 
Diante destas afirmações cientificas, constatamos que ritmos com batidas fortes 
interferem na frequência ideal para o relaxamento mental do ser. O principal 
propósito da adoração consiste em encaminhar o ser humano a uma atmosfera 
semelhante àquela da qual participaremos quando nos encontrarmos nas mansões 
celestes. Várias evidências bíblicas denotam a vontade de Deus quanto ao ambiente 
ideal para o momento em Ele se relaciona com seus adoradores; Ele se manifestou a 
Elias com uma voz mansa e suave.13 Através do salmista Deus nos tranquiliza com a 
frase “aquietai-vos porque eu sou Deus;”14 no salmo do pastor, lemos: “(...) guia-me 
mansamente a águas tranquilas.”15 De fato, não há base bíblica para relacionamentos 
com vozerio e agitação. 

O terceiro fator se entrelaça com os três fundamentos do universo musical, a saber, 
a harmonia, a melodia e o ritmo. Satanás sabe que se desestabilizar a melodia, o ritmo 
ou a harmonia, ele terá facilidade para comprometer o todo. A combinação dos sons 
simultâneos ou sucessivos e o ritmo não são suficientes para definir o louvor a Deus. 
Existem no âmbito musical diversas obras bem elaboradas que revelam esmerada 
habilidade de composição, mas que, apesar desta qualidade, não foram diretamente 
influenciadas por Deus e por isso, não devem ser dedicadas a Ele. Vale ressaltar que 
Satanás dedica-se com afinco a desvirtuar a música desde os momentos da inspiração 
e composição.  

O inimigo de nossas vidas ainda conserva o dom da música, portanto, é capaz de, se 
quiser, desvirtuar qualquer composição para seus propósitos. Entre os desvios mais 
comuns destacamos a utilização da música como elemento condutor. É fácil perceber 
que a música age diretamente sobre as sensibilidades humanas, produzindo em nós 
variadas reações. Por exemplo: A música fúnebre pode nos trazer a lembrança de um 
ente querido. Músicas mais ritmadas podem nos inspirar a apertar com mais força o 
pedal do acelerador. Como se vê, podemos ser influenciados positiva e 
negativamente.  

Pesquisas recentes afirmam: A música fala diretamente ao sistema límbico do cérebro 
(região responsável pelas emoções, motivação e afetividade), contribuindo para a 
socialização e até mesmo aumentando a produção de endorfina. Por isso, pode ser 
usada no combate à depressão, ao estresse e à ansiedade; no alívio dos sintomas de 
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doenças como hipertensão e câncer; e no tratamento de pacientes com dores 
crônicas.16 

Diante do poder que a música tem para influenciar pessoas, perguntamos: Qual o 
estilo de composição que guarda consonância com a música do céu? A resposta à 
pergunta pode ser inferida das amostras da música que existe no céu que a serva do 
Senhor ouviu e viu. Ao relatar a visão na ocasião da ascensão de Cristo, ela menciona: 
“A flutuar veio baixando até eles, ao mesmo tempo, a mais suave e mais jubilosa 
música produzida pelo coro angélico.”17 Do encontro dos salvos no céu é dito: “Então, 
ao desferirem as notas os anjos dirigentes, todas as mãos deslizam com maestria 
sobre as cordas da harpa, tirando-lhes suave música em ricos e melodiosos 
acordes.”18  De Davi, se menciona: “O singelo pastorzinho cantava as canções de sua 
própria composição, e a música de sua harpa lhe fazia um suave acompanhamento à 
melodia da límpida voz juvenil.”19  Sobre a sua experiência em visão, Ellen White 
afirma: “Sentei-me e vi que estava circundada de uma nuvem brilhante, branca como 
neve, e de bordos cor rosa forte. Enchia o ar uma música harmoniosa e suave, na qual 
reconheci o cântico dos anjos. Falou-me, então, uma voz, dizendo: “Não temas; Eu 
sou o teu Salvador. Santos anjos te rodeiam.”20 “A música faz parte do culto a Deus 
nas cortes celestiais, e devemos esforçar-nos, em nossos cânticos de louvor, por nos 
aproximar tanto quanto possível da harmonia dos coros celestiais.”21 

 

CONCLUSÃO 

Em síntese, ao considerarmos as afirmações mencionadas, somos encaminhados á 
conclusão de que a música para adoração tem características especificas: É suave e 
melódica; apresenta suaves acordes; a intensidade do som não irrita os ouvidos; o 
ritmo não produz desordem mas propicia calma e harmonia; tem desde a sua origem 
a influência divina; e expressa valores éticos e morais de acordo com a Palavra de 
Deus.  

A igreja deve formar em seus membros a convicção sobre a verdadeira adoração, 
estabelecendo-a em seus cultos e estimulando-a no lar, para que o povo de Deus se 
aproxime quanto o mais possível da harmonia que existe nas cortes celestiais. 

“À plena luz do dia, e ouvindo a música de outras vozes, o pássaro engaiolado não 
aprenderá a canção que o dono procura ensinar-lhe. Aprende um fragmento desta, 
um trilo daquela, mas nunca uma melodia determinada e completa. Eis, porém, que 
o dono cobre a gaiola e a coloca onde o pássaro não ouvirá senão o canto que se lhe 
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pretende ensinar. Nas trevas, o pássaro tenta, tenta de novo, modular aquele canto, 
até que por fim o entoa em perfeita melodia. Pode então sair o pássaro da 
obscuridade e voltar à luz: não esquecerá jamais a melodia que se lhe ensinou. É assim 
que Deus procede com os Seus filhos. Ele tem um canto para nos ensinar, e quando o 
houvermos aprendido no meio das sombras da aflição, poderemos cantá-lo para 
sempre.”22 
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Reconquistando a Harmonia 

 

Por Marcelo Araújo 

 

RECONQUISTA 

Quando consideramos a palavra “reconquista” somos encaminhados a algo maior do 
que uma história de guerra ou de controvérsias entre povos e pessoas. “Reconquista” 
é, em sua essência, o fruto de uma liderança persistente e de um povo disposto e 
convicto a transpor quaisquer obstáculos para alcançar um alvo desejado. Foi assim 
que por oito séculos os cristãos da Península Ibérica enfrentaram um processo de 
lutas exaustivas contra os árabes mulçumanos. Após constantes combates, 
alcançaram a reconquista de seu território, e a consolidação da tomada de Granada 
— capital do reino mulçumano — em 1492. Dessa história podemos aprender que, 
mesmo que sejam longos os anos de batalha, caso os ideais persistam poderemos 
alcançar a vitória de modo semelhante à dos cristãos ibéricos. 

 

O PALCO DA RECONQUISTA 

Para alcançar a vitória contra os babilônios, Ciro, general dos medos e persas, teve de 
empreender grandes esforços com o objetivo de desviar o curso do rio Eufrates. 
Naquela ocasião, antes de lutar contra os babilônios ele lutou contra a natureza. 
Quando, no século VIII, os mulçumanos conquistaram a Península Ibérica, região hoje 
formada por Portugal, Espanha, Andorra e uma pequena fração da França,1 eles 
navegaram apenas cerca de 15 quilômetros no estreito de Gibraltar para alcançar a 
área desejada. Mas, mesmo que os habitantes da península conhecessem bem o seu 
território, precisaram de oito séculos para reconquistar a sua terra. 

Quando Satanás intentou desestruturar a harmonia no Céu, o palco da conquista foi 
a mente dos anjos. As Escrituras afirmam que houve guerra no Céu,2 pois, na ocasião, 
parte da hoste angélica já tinha3 sido afetada por Satanás e, a partir de então, ele 
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jamais seria recebido novamente no Céu;4 não haveria mais oportunidade de 
reconquista.  

Desde então, o inimigo tem insistido em provocar a desarmonia no modo de adorar 
a Deus, desvirtuando a beleza da Sua santidade.5 São vários os métodos utilizados por 
ele nesta busca de conquista. Por isso, um dos meios mais bem elaborados para 
comprometer a harmonia celeste no ambiente de adoração é espalhar na mente 
humana o germe da rebelião, desviando do que é santo para o que é profano. Ele 
sabe que, assim como foi bem-sucedido em influenciar os anjos, terá boa perspectiva 
de êxito em levar o ser humano a se desviar da verdadeira adoração para uma 
distorção. Foi Satanás quem influenciou Caim e incentivou o povo de Israel a fundir 
metais e adorar o bezerro de ouro. Foi ele quem tomou o controle da mente do rei 
Manassés, induzindo-o a erguer ídolos em todo o território de Israel e mesmo dentro 
do templo.6 

Dessa forma, semelhantemente ao que fez no passado, Satanás usará todo artifício 
possível para desviar o caminho da verdade para a profanação e perversão. Quanto 
às estratégias de Satanás, a mensageira do Senhor declara:  

“Sinto-me alarmada ao testemunhar por toda parte a frivolidade de jovens, rapazes 
e moças, que professam crer na verdade. Parece que Deus não está em suas 
cogitações. Têm a mente cheia de tolices. Sua conversa não passa de um falar vazio, 
frívolo. Têm ouvidos aguçados para a música, e Satanás sabe quais órgãos estimular 
para animar, cativar e encantar a mente, de modo que Cristo não seja desejado. Falta 
o anseio espiritual do coração, em busca de conhecimento divino e de crescimento 
na graça.”7 

Infelizmente, afirmações como essa encontram consonância nas atitudes dos jovens 
dos últimos dias.  

A princípio foi mencionado que, na luta contra os babilônios, o general Ciro desviou o 
curso do rio Eufrates antes do enfrentamento. Foi necessário lutar contra a natureza. 
A natureza é, certamente, o maior obstáculo quando nos dispomos a reconquistar a 
harmonia celestial em todas as práticas de adoração na igreja. No âmbito humano, 
nem sempre o que queremos fazer é o que fazemos8 e, devido às nossas tendências, 
mesmo em nossos lares, geralmente apresentamos a Deus um tipo de adoração que 
nos parece aceitável, mas que não pode ser acompanhada pelos anjos:  

“Foi-me mostrado que a juventude precisa pôr-se em uma plataforma mais elevada 
e fazer da Palavra de Deus sua guia e conselheira. Responsabilidades solenes 
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repousam sobre os jovens, às quais eles mal atentam. A introdução da música em 
seus lares, em lugar de estimular à santidade e espiritualidade, tem sido um meio de 
afastar da verdade a mente deles. Canções frívolas e letras de músicas populares de 
sucesso parecem estar de acordo com seu gosto. Instrumentos musicais têm tomado 
o tempo que deveria ser empregado em oração. A música, quando bem utilizada, é 
uma grande bênção, mas quando mal-usada, uma terrível maldição. Ela agita, mas 
não confere aquela força e coragem que o cristão pode encontrar unicamente no 
trono da graça, enquanto humildemente torna conhecidas suas necessidades e, com 
fortes clamores e lágrimas, roga por forças do Céu para ser robustecido contra as 
poderosas tentações do maligno. Satanás lidera os jovens cativos. Oh, que posso eu 
dizer para levá-los a romper com esse poder encantador? Satanás é um habilidoso 
sedutor, atraindo-os à perdição.”9 

As declarações inspiradas denunciam a enorme distância em que nos encontramos 
do ideal de adoração, o que nos leva a refletir sobre qual é a melhor maneira de 
reconquistarmos nosso povo para a genuína harmonia com respeito à adoração.  

Como Paulo, somos influenciados a dizer: “Então, que farei? Orarei com o espírito, 
mas também orarei com o entendimento; cantarei com o espírito, mas também 
cantarei com o entendimento.”10 

Os parágrafos anteriores fornecem uma regra muito simples para quem deseja 
reconquistar a verdadeira e sincera adoração a Deus, a partir de um coração honesto. 
O texto mencionado apresenta alguns conceitos que precisam ser considerados. A 
primeira frase apresenta um importante conceito: “Orar com o espírito.” A frase não 
apenas menciona uma prática de adoração, mas uma relação com alguém. A 
preposição ou o conectivo “com”, que expressa relação de companhia com alguém 
ou alguma coisa, esclarece o sentido de orar de acordo com o Espírito Santo. Nisto se 
fundamenta a relação de harmonia. Precisamos compreender que tudo aquilo que é 
bom e flui de nosso ser, provém da influência do Espírito Santo, do qual dependemos 
tanto, até para pedir corretamente a Deus.11 

O louvor de Paulo e Silas, por ocasião da conversão do carcereiro,12 foi influenciado 
pelo Espírito Santo; o toque das trombetas que derrubou os muros de Jericó foi, 
igualmente, influenciado pelo Espírito. Eis a razão de concluirmos que a relação com 
o Espírito Santo é a base para a reconquista da harmonia.   

Na segunda frase, o conectivo “com” está relacionado à palavra “entendimento”, 
indicando que a compreensão do adorador possui relevância no ato de adoração.13 
Em súplica ao Senhor, Davi expressa sua necessidade de compreensão para glorificar 
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as maravilhas dEle.14 Quando Filipe perguntou ao eunuco, servo de Candace, rainha 
dos etíopes, se ele entendia o que lia, o eunuco respondeu: “Como posso entender 
se não há alguém que me explique?”15 Por essa razão, cabe à igreja intensificar seus 
esforços no sentido de levar o povo ao ideal de Deus no que se refere à adoração. 

Entre as faixas etárias que mais precisam ser orientadas quanto à adoração, 
encontram-se crianças e jovens. Por que, como pais e líderes, não somos bem-
sucedidos neste e em outros trabalhos com eles? Sobre essa questão nos orienta o 
Espírito de Profecia:  

“Os que dão instruções à infância e à mocidade devem evitar observações 
enfadonhas. Falar com brevidade, indo direto ao ponto, terá uma feliz influência. Se 
há muita coisa a dizer, substituí pela frequência aquilo de que a brevidade os privou. 
Algumas observações interessantes, feitas de quando em quando, serão mais eficazes 
do que comunicar todas as instruções de uma vez só. Longos discursos fatigam a 
mente dos jovens. Falar demasiado levá-los-á mesmo a aborrecer as instruções 
espirituais, da mesma maneira que o comer em excesso sobrecarrega o estômago e 
diminui o apetite, conduzindo ao enjoo da comida.”16 

A partir do que foi exposto, entende-se que aquilo que está comprometendo nossa 
reconquista é a maneira como temos conduzido a orientação aos nossos jovens e 
músicos. 

Podemos ter a segurança de que, assim como o Espírito Santo concedeu habilidade a 
Filipe para conduzir o eunuco à harmonia com o Céu, todos os que desejam trabalhar 
pelo povo em prol da harmonia, ao buscarem sabedoria e consonância com o Espírito 
Santo, as encontrarão.  

Como pais, líderes de grupos musicais, dirigentes de igrejas, obreiros e pastores, 
devemos orientar a todos os que participam ativamente nos momentos de adoração 
a se compenetrarem da necessidade de buscar da companhia do Espírito Santo e do 
propósito que Deus tem para eles na divulgação de Sua Palavra. Do contrário, 
seremos censurados como foram nossos irmãos do passado:  

“Os mensageiros de Deus não devem seguir os métodos do mundo em seus esforços 
para atrair o povo. Nas reuniões que se realizam, eles não devem confiar em cantores 
do mundo e exibições teatrais para despertar o interesse. Como se há de esperar 
daqueles que não têm nenhum interesse na Palavra de Deus, que nunca leram Sua 
Palavra com o sincero desejo de lhe compreender as verdades, que cantem com 
espírito e entendimento? Como pode o seu coração achar-se em harmonia com as 
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palavras do sagrado hino? Como pode o coro celeste tomar parte numa música 
apenas formal?”17 

 

TRANSIÇÃO  

Diante de situações tais como as que foram expostas nos parágrafos anteriores, não 
devemos cruzar os braços. Por mais que nos preocupemos com as mudanças que têm 
ocorrido, não há como ignorar que a maior parte delas ocorre sem a nossa percepção. 
Para reconquistarmos a harmonia com o Céu, a primeira coisa que precisamos fazer 
é ocupar nossa posição como líderes do povo e pedirmos a Deus que nos ensine a 
conduzir as crianças, jovens e adultos à presença do Espírito Santo e à compreensão 
de Sua palavra. 

Mas por que ainda não chegamos à reconquista da harmonia? Podemos definir que 
uma das causas é a falta de cuidado quanto às fases de transição enfrentadas pela 
liderança da igreja à medida que as gerações se sucedem. As Escrituras são claras 
quanto ao cuidado que Deus tem com a transição de seus líderes e os fundamentos 
ou legados que precisam ser mantidos por eles. Em todas as épocas Deus indicou e 
preparou homens para o Seu serviço.  

Antes de substituir Moisés, Deus preparou Josué. Deus não substitui nenhum líder 
sem antes preparar seu sucessor. Quando Deus quis conduzir Seu povo a um 
movimento de reforma musical, Ele capacitou a Davi18 que, mais tarde, preparou a 
Salomão. A comprovação maior desse fato se encontra no registro bíblico da 
inauguração do templo de Salomão.19 Note-se que o escritor do relato sagrado 
enfatiza que os instrumentos do culto de dedicação tinham sido feitos pelo rei Davi e 
que, nessa ocasião, já haviam se passado 11 anos20 da sua morte. Mesmo assim, o 
processo de transição prosseguia.  

Mais tarde, cerca de 270 anos depois, o rei Ezequias ordenou que sacrificassem o 
holocausto sobre o altar. Iniciado o sacrifício, começou também o canto em louvor ao 
Senhor, ao som das cornetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel.  

Ainda depois da morte de Ezequias, 230 anos à frente, em seguida ao retorno do 
cativeiro, os remanescentes da verdadeira adoração a Deus que haviam retornado de 
Babilônia invocaram a presença do Senhor nos mesmos moldes exercidos por 
Salomão, nos dias dele. Um ponto digno de nota apresentado por Esdras, em seu livro, 
foi a impressão exercida sobre as duas gerações presentes ao evento. O relato bíblico 
menciona que, na ocasião do culto de agradecimento a Deus, dois tipos de 
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sentimentos foram expressos: o de alegria por parte dos jovens que estavam livres do 
cativeiro e participavam do primeiro culto organizado em Jerusalém e, por outro lado, 
o de tristeza entre os sacerdotes, levitas e chefes de famílias mais idosos que 
conheceram o primeiro templo. Nessa ocasião, os requisitos da reforma musical de 
Davi para a prática da adoração foram seguidos de acordo com as orientações.21 O 
reformador Neemias também não ignorou as instruções de Davi. A respeito de seu 
trabalho é dito que: “[...] e seus colegas, Semaías, Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, 
Natanael, Judá e Hanani, que tocavam os instrumentos musicais prescritos por Davi, 
homem de Deus. Esdras, o escriba, ia à frente deles.”22 

Percebam que, quando a transição ocorre, há cuidados e parâmetros entre os que 
lideram a adoração, mantendo-a protegida dos nocivos embustes de Satanás. Porém, 
no momento em que esses devidos cuidados deixam de existir, a igreja é atingida de 
imediato. 

 

CONCLUSÃO  

Afirma o sábio Salomão: “Aquilo que é já foi, e o que será, já foi anteriormente.”23 
Assim como os cristãos europeus lutaram exaustivamente durante oito séculos pela 
reconquista da Península Ibérica das mãos do poder mulçumano, os cristãos do 
Movimento de Reforma devem pelejar pela reconquista da genuína harmonia com o 
Céu. Por essa razão Deus chama Seus líderes a unirem forças, motivados por aqueles 
que, como Abel, Davi, Salomão, Esdras, Neemias e Paulo, por muitos séculos 
mantiveram a transição da harmonia celeste. 

Que Ele, em Sua infinita misericórdia, influencie a direção de nossa obra a resgatar o 
que se havia perdido, esmerando-se na missão de educar crianças, jovens e adultos e 
levando-os a uma harmonia que tenha total consonância com aquela que existe nas 
mansões celestiais.  
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Quinta-feira, 25 de maio de 2017 

 

O Palco da Guerra 

 

Por Alisson Lima 

 

 

O CENÁRIO DO CONFLITO 

Uma guerra está sendo travada neste momento pelo domínio de um amplo 
território, um campo muito fértil e com fontes de recursos inesgotáveis. 
Acredita-se que até hoje apenas dez por cento dos seus recursos tenham 
sido explorados. O palco desta guerra – a mente humana. O território de 
domínio – as funções superiores do cérebro humano relacionadas à 
cognição e ao comportamento. 

“A mente rege o homem todo. Todas as nossas ações, quer sejam boas ou 
más, originam-se na mente.”1  

Duas forças estão lutando pela conquista deste território e você, caro leitor, 
decidirá quem vencerá esta batalha. De um lado o Criador do universo, 
Aquele que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o que 
guarda a verdade para sempre. (Salmos 146:6). Do outro lado o inimigo das 
almas, o diabo, vosso adversário, que “anda em derredor, bramando como 
leão, buscando a quem possa tragar.” (1 Pedro 5:8). 

Para vencer esta batalha o inimigo tem à sua disposição armas 
poderosíssimas, entre elas a música, um meio criado por Deus para que 
Seus filhos O adorem e desfrutem da Sua presença, mas que o inimigo 
utiliza justamente para fazer o contrário: desonrar a Deus e afastar o 
homem dEle. 

Desde a antiguidade, discute-se a capacidade da música em evocar 
sentimentos. Platão, em A República, discorre sobre a impressão de traços 
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morais em indivíduos a partir da experiência musical. Para Platão, 
determinados modos (escalas em que a música grega era baseada) tinham 
a capacidade de imprimir diferentes e específicos traços morais nos 
indivíduos. O filósofo também acreditava que determinados modos 
deveriam ser banidos da música grega por incitar aspectos morais pouco 
nobres nos cidadãos.2 

“Por milhares de anos Satanás tem estado a fazer experiências com a mente 
humana, e aprendeu a conhecê-la bem. Por sua sutil atuação nestes últimos 
dias, ele está vinculando a mente humana à dele próprio, impregnando-a 
com os seus pensamentos. E está fazendo essa obra de modo tão ilusório 
que, os que lhe aceitam a guia, não sabem que estão sendo levados por ele, 
de acordo com a sua vontade. O grande enganador espera confundir a 
mente dos homens e mulheres de tal maneira que não seja ouvida 
nenhuma outra voz senão a dele.”3 

“Devemos guardar a mente de vagar por temas proibidos, ou de gastar sua 
energia em assuntos triviais. Os que não querem cair presa dos enganos de 
Satanás devem guardar bem as vias de acesso à alma; devem esquivar-se 
de ler, ver ou ouvir tudo quanto sugira pensamentos impuros. Não devem 
permitir que a mente se demore ao acaso em cada assunto que o inimigo 
das almas possa sugerir. O coração deve ser fielmente guardado, pois de 
outra maneira os males externos despertarão os internos, e a alma vagará 
em trevas.”4  

 

A ARMA DO INIMIGO 

A música pode influenciar o comportamento humano. Um exemplo disso é 
o trabalho realizado pela empresa Muzak, líder no mercado americano, 
especializada em criar música ambiente para finalidades especificas, 
objetivando resultados definidos.5 

Os segredos da música nos centros comerciais têm um forte componente 
maquiavélico, porque afetam a conduta e as vendas. A corporação Muzak 
começou a comercializar trilhas sonoras para lojas e ambientes de trabalho 
em 1928. Desde então, a Muzak tem aprimorado o conhecimento sobre 
como a música influencia as nossas emoções, condutas de compra, 
movimentos do nosso corpo, velocidade da mastigação e capacidade de 
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raciocínio. Os clientes de lojas que tocam as trilhas da Muzak dedicam 18% 
a mais de tempo nas compras e 17% a mais em aquisições de produtos.6 

A música não apenas é processada no cérebro, mas afeta o seu 
funcionamento. As alterações fisiológicas provocadas pela exposição à 
música são múltiplas e vão desde a modulação neurovegetativa dos 
padrões de variabilidade dos ritmos endógenos da frequência cardíaca, dos 
ritmos respiratórios, dos ritmos elétricos cerebrais e dos ciclos circadianos 
de sono-vigília, até a produção de vários neurotransmissores ligados à 
recompensa, ao prazer e ao sistema de neuromodulação da dor.7  

Como prova dos argumentos mencionados acima, Aldous Huxley, escritor 
inglês, comentou sobre a facilidade existente hoje de recursos para induzir 
estados de sugestionabilidade nas massas, dizendo: “Reuni uma multidão 
de homens e mulheres; tratai-os com música de banca amplificada, luzes 
brilhantes e a oratória de um demagogo, e podereis reduzi-los a um estado 
sub-humano quase sem mente. Nunca antes tão poucos estiveram em 
condições de transformar tantos em tolos, maníacos ou criminosos.”8  

“A percepção musical envolve muitas variáveis, muitas áreas encefálicas e 
é capaz de influenciar o corpo todo através das reações emocionais e 
fisiológicas. Desta forma, pode-se afirmar que a música, que é parte da 
cultura humana desde tempos remotos, é um instrumento de diálogo não 
verbal. Ela é inata e pode desencadear profundos processos de 
transformação pessoal os quais afetam não só o próprio indivíduo, mas 
também o universo que o rodeia em todas as suas manifestações e formas. 
A música influencia o comportamento humano9.”  

“A música favorece a ativação dos chamados neurônios em espelho, 
localizados em áreas frontais e parietais do cérebro, e essenciais para a 
chamada cognição social humana, um conjunto de processos cognitivos e 
emocionais responsáveis pelas funções de empatia, ressonância afetiva e 
compreensão de ambiguidades na linguagem verbal e não verbal10.” 

Estudos de imagem realizados na universidade de Harvard, pelo 
neurocientista Gottfried Schaug, demonstraram que a região frontal do 
corpo caloso é expressivamente maior nos músicos. Tal estudo demonstrou 
ainda uma tendência dos músicos de possuírem cerebelos de maior 
tamanho e com maior concentração de massa cinzenta a qual é constituída 
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por corpos celulares e é responsável pelo processamento da informação11. 
Em síntese, a música tem o poder de modificar a estrutura do cérebro 
humano. 

Para que Satanás emprega a música? Para distrair a mente do dever e da 
contemplação das coisas eternas. “Assim aquilo que é uma grande bênção 
quando devidamente usado, torna-se um dos mais bem-sucedidos fatores 
pelos quais Satanás distrai a mente do dever e da contemplação das coisas 
eternas.”12 

 

Controle da mente através da música 

Um exemplo de controle da mente através da música é o êxtase ou a 
excitação mental que pode ser obtida de diversas maneiras, em ambientes 
religiosos. Os dirigentes das atuais religiões não são ignorantes a respeito 
dessa arma fisiológica. Jejum, castigo da carne por flagelação ou 
desconforto físico, regulação da respiração, revelação de mistérios 
terríveis, toque de tambor, danças, cantos, provocação de medo, pânico, 
iluminação fantástica ou gloriosa, incenso, rogas inebriantes – esses são 
apenas alguns dos inúmeros métodos empregados para modificar a função 
cerebral normal para propósitos religiosos. Já que a música é um dos 
métodos empregados para modificar a função cerebral normal para 
propósitos religiosos interessa-nos nesse momento descobrir como ela é 
utilizada para provocar tais níveis de consciência alterada. 

Teóricos que se especializaram nos efeitos fisiológicos da música se 
impressionam com o grau em que o corpo pode ser afetado pela música: A 
música influi na digestão, nas secreções internas, na circulação, na nutrição 
e na respiração, como também nas redes nervosas do cérebro, que são 
sensíveis aos princípios harmônicos. Sem dúvida a música provoca certas 
mudanças biológicas, podendo ocasionar uma alteração no pulso, na 
respiração e na pressão externa do sangue; retarda a fadiga muscular, 
aumenta o metabolismo, amplia a sensibilidade e facilita o acesso a outras 
formas de estímulo e percepção. No extremo oposto da escala, os ritmos 
acelerados elevam o ritmo das pulsações do coração e, portanto, a 
excitação emocional. Dessa forma, o ritmo se torna importante nas 
diferentes formas de reações mentais. Ritmos diferentes produzem reações 
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diferentes. O ritmo pode conduzir à histeria e criar ou provocar um efeito 
hipnótico. Se for do tipo repetitivo, obsessivo, causará psicologicamente 
uma depressão; se iniciar de forma lenta, passando a um movimento cada 
vez mais rápido, poderá provocar obscurecimento da consciência, 
especialmente se a melodia que o acompanha for contínua, sem fim, 
suprimindo a sensação de tempo. Um exemplo disso é o ritmo hipnótico 
das batidas dos atabaques nos rituais de macumba, que com um furor 
crescente é acompanhado pelos aficionados através de movimentos 
contorsivos. As variações cadenciadas, que se aceleram cada vez mais e 
mais, elevam a pessoa a manifestar o “santo”. Quando esse ritmo se torna 
repetitivo, através de instrumentos de percussão, o ouvinte pode sentir 
fadiga, passando por um amortecimento consequente da consciência, leva 
os iniciados a um verdadeiro estado de hipnose. O transe religioso pode se 
tornar especialmente útil quando é necessário uma “conversão” da pessoa 
para a nova religião. Ele se torna útil para a dissipação de crenças e 
comportamentos antigos e a assimilação de novas crenças e padrões. 
Cientes do poder da música sobre a mente humana, muitas religiões têm se 
apoderado desta ferramenta para agir sobre a mente de seus fieis. As 
religiões conseguem controlar o nível de sugestionabilidade, controlando o 
ritmo da música. Qualquer ideia que for sugerida em um momento de 
sugestionabilidade, pelo condutor da cerimônia ou por qualquer outro que 
esteja próximo será assimilada pelo fiel.13 O ouvinte fica aberto a aceitar 
qualquer ideia que lhe seja apresentada, de caráter religioso ou não. 

Se Satanás utiliza a música em meios religiosos onde os louvores são 
supostamente dedicados a Deus, quanto mais utilizará em ambientes onde 
a música é explicitamente dedicada a ele próprio. 

Um estudo intitulado “Preferência musical e risco de suicídio entre jovens”, 
revelou que existe uma íntima relação entre a preferência musical e o 
suicídio, principalmente entre os apreciadores do rock e do heavy metal14. 

“É a obra especial de Satanás, nesses últimos tempos, apoderar-se da 
mente dos jovens, para lhes corromper os pensamentos e inflamar-lhes as 
paixões.”15 

“Ou os anjos maus, ou os anjos de Deus, controlam a mente dos homens. 
Nossa mente, entregamo-la ao controle de Deus, ou ao controle dos 
poderes das trevas; e bem nos fará indagar onde estamos hoje - se sob o 
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pavilhão ensanguentado do Príncipe Emanuel, ou sob a negra bandeira dos 
poderes das trevas.”16 

 

VENCENDO A BATALHA 

“A capacidade de discernir entre o que é reto e o que não o é, podemos 
possuí-la unicamente pela confiança individual em Deus. Cada um deve 
aprender por si, com auxílio dEle, mediante a Sua Palavra. A nossa 
capacidade de raciocinar foi-nos dada para que a usássemos, e Deus quer 
que seja exercitada.”17 A luta para evitar o controle da mente só poderá ser 
vencida com a ajuda de Deus, sem Ele nosso esforço é vão. O  inimigo é 
muito poderoso e não medirá esforços para vencer a batalha. 

“As escrituras declaram que em certa ocasião, quando os anjos vieram 
apresentar-se diante do Senhor, Satanás veio também entre eles (Jó 1:6), 
não para reverenciar o Rei eterno, mas para favorecer seus maldosos 
desígnios contra os justos. Com o mesmo objetivo, ele frequenta as 
reuniões em que os homens se congregam para o culto. Embora invisível, 
ele está trabalhando com toda diligência para controlar as mentes dos 
adoradores.”18 Em contrapartida, “Satanás não pode tocar a mente ou 
intelecto, a menos que lho cedamos.”19  

“Os interesses mais vitais para vós individualmente, estão, em vossa própria 
guarda. Ninguém os poderá prejudicar sem vosso consentimento. Todas as 
legiões satânicas não vos poderão causar dano a menos que venhais a abrir 
a alma às artes e setas de Satanás. Vossa ruína jamais poderá ocorrer 
enquanto vossa vontade não consentir. Caso não haja corrupção em vossa 
mente, toda contaminação ambiente não vos pode manchar ou 
corromper.”20  

A música é de origem celestial. Há grande poder na música.21 Deus quer que 
a música seja um instrumento de benção na vida do crente e não uma 
maldição. 

Deus utiliza a música para produzir em nós um sentimento de gratidão e 
adoração a Ele. Mas Ele não faz isso sem a nossa permissão. Somos nós que 
decidimos que Deus vai controlar a nossa vida, quando ouvimos músicas 
consagradas a Ele.  
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“Todo cristão deve manter-se em guarda continuamente, vigiando cada 
entrada da alma por onde Satanás possa ganhar acesso. Ele precisa orar 
pedindo auxílio divino e ao mesmo tempo resistir resolutamente a cada 
inclinação ao pecado. Mediante coragem, fé, perseverante esforço, pode 
tornar-se um vitorioso. Mas lembre-se de que para alcançar a vitória, Cristo 
precisa habitar nele e ele em Cristo.”22  

Prezado leitor, ouça boa música, cante hinos consagrados a Deus e estude 
Sua palavra e você verá que a sua vida será cheia de alegria e felicidade. 
Permita somente a Deus controlar a sua mente. Desta forma você não 
sofrerá derrota mas será um vencedor. 
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O Quadro Profético da Guerra 

 

Por Marcos Pedrazas 

 

A ideia de uma guerra universal entre o bem e o mal está presente em toda 
a Bíblia. A humanidade acha-se envolvida na grande controvérsia entre 
Cristo e Satanás.  

O conflito entre o bem e o mal é uma guerra de adoração, que começou no 
céu quando Lúcifer nutriu em seu coração o desejo de ser adorado. Ele 
aspirava ser semelhante a Deus em posição e poder. Embora fosse criatura 
queria receber a honra que deve ser dada apenas ao Criador. 

A guerra de adoração cessou no céu, entretanto prossegue na Terra. As 
Escrituras Sagradas narram diversos confrontos entre o bem e o mal que se 
relacionam com a adoração, tais como o assassinato de Abel por Caim 
(Gênesis 4), a disputa entre Elias e os sacerdotes de Baal (I Reis 18), as 
vicissitudes de Daniel e seus companheiros (Daniel 3 e 6) e o encontro de 
Jesus e Satanás no deserto, especialmente por ocasião da terceira tentação 
(Mateus 4:8-10).  

“De certo modo, a Bíblia é a história do conflito entre a adoração verdadeira 
e a falsa.”1 Desde que o pecado entrou em nosso planeta, a guerra de 
adoração tem sido o pano de fundo da história da humanidade. Entretanto, 
ao analisar o quadro profético do período em que vivemos percebemos que 
o conflito se aproxima do seu fim.  

 

O PERÍODO PROFÉTICO EM QUE VIVEMOS 
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Em 1798 iniciou-se o momento final da história da Terra: o tempo do fim2. 
O grande conflito entre o bem e o mal está prestes a terminar. A vitória do 
bem já foi assegurada na cruz do Calvário, entretanto as forças malignas 
ainda lutam ferozmente. 

“As seções bíblicas que tratam dos eventos do fim se referem 
repetidamente à adoração. Isso ocorre com o livro de Daniel e 
particularmente com o Apocalipse. Daniel 7 e 8, por exemplo, descrevem o 
conflito entre a verdadeira adoração no verdadeiro Templo de Deus e um 
sistema falso de adoração. Mas é no Apocalipse, mais do que em qualquer 
outro livro do Novo Testamento, que o tema aparece em todo o seu 
esplendor.”3 

O verbo ‘adorar’ (proskunéin, em grego) aparece 24 vezes no livro do 
Apocalipse4 indicando que a adoração é um tema central no quadro 
profético do tempo do fim.5  

 

DOIS FATOS PROFÉTICOS IMPORTANTES 

Consideremos dois fatos decisivos que ocorrem no tempo do fim: 

1) a pregação da tríplice mensagem angélica. 

No período em que vivemos, o Senhor revelou para a sua igreja o maior 
conjunto de verdades de toda a história. A verdade presente para o tempo 
do fim é encontrada nas mensagens dos três anjos mencionados no capítulo 
14 de Apocalipse. 

Apocalipse 14:6-11:  

“6 E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para 
o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e 
língua, e povo. 

7 Dizendo com grande voz: Temei a Deus, e dai-lhe glória; porque é vinda a 
hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as 
fontes das águas. 
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8 E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, 
que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. 

9 E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a 
besta, e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa, ou na sua mão, 

10 Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não 
misturado, no cálice da sua ira; e será atormentado com fogo e enxofre 
diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. 

11 E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre; e não têm 
repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, 
e aquele que receber o sinal do seu nome.” 

O pano de fundo das três mensagens angélicas é uma controvérsia ligada à 
adoração. A primeira mensagem indica a quem devemos adorar: “adorai 
aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas.” A terceira 
mensagem aponta quem não deve ser adorado: “Se alguém adorar a besta, 
e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa, ou na sua mão, também este 
beberá do vinho da ira de Deus (...).” 

A adoração verdadeira é dirigida ao Criador. A adoração falsa, que é 
idolatria, dirige-se à criatura. Colocam-se diante de nós duas opções: 
adoramos a Deus ou adoramos a Satanás. Não há a opção da neutralidade. 
Existem apenas dois caminhos a escolher e o poder da escolha pertence a 
cada ser humano. 

Em cada momento da existência temos a oportunidade de escolher a quem 
adorar. A mesma oportunidade se coloca quando escolhemos a música que 
queremos ouvir ou apresentar. 

“A música, quando bem utilizada, é uma grande bênção, mas quando mal-
usada, uma terrível maldição.”6 As escolhas musicais que fazemos revelam 
a quem adoramos: a Deus ou a Satanás. 

 

2) a abertura do lugar santíssimo do santuário celestial 

Apocalipse 3:7,8: “E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz 
o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi; o que abre, 
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e ninguém fecha; e fecha, e ninguém abre: Conheço as tuas obras; eis que 
diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar; tendo pouca 
força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome.” 

Ao escrever à igreja no período de Filadélfia, Cristo mencionou um fato 
profético de fundamental importância: a abertura de uma porta que não 
pode ser fechada. Que porta é essa? 

O texto de Apocalipse 11:19 lança luz sobre o assunto: “E abriu-se no céu o 
templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo; e houve 
relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos e grande saraiva.” 

Ambos os textos descrevem um mesmo evento: a abertura do 
compartimento santíssimo do santuário celestial, que ocorreu em 1844.7 
Ao abrir-se a porta do santíssimo foi vista a arca do concerto, que contém 
a lei dos dez mandamentos. 

É plano de Deus que, no tempo do fim, a Sua lei seja colocada em evidência. 
O crente que, por fé, entra pela porta do santíssimo recebe luz especial e 
compreende a santidade da Lei de Deus e a necessidade de viver de acordo 
com os seus reclamos. No tempo do fim, a luz revelada é maior, o que 
aumenta a responsabilidade do povo que a recebe. Se de um lado o Senhor 
nos dá o privilégio de obter grande conhecimento, de outro lado requer que 
vivamos à altura da luz que recebemos. 

Quando a porta foi aberta, Cristo deixou o lugar santo e entrou no lugar 
santíssimo do santuário celestial. Nesse momento, um novo capítulo da 
história da igreja se iniciou. Aqueles que acompanharam a Jesus 
permaneceram na luz; os que rejeitaram a mensagem foram cobertos por 
densas trevas. 

“Terminando Jesus Seu ministério no lugar santo, e fechando a porta 
daquele compartimento, grande treva baixou sobre aqueles que tinham 
ouvido e rejeitado as mensagens de Sua vinda.”8 

Em visão profética, Ellen White descreveu a cena do deslocamento de Jesus 
do lugar santo para o santíssimo: “Então um carro de nuvens, com rodas 
como flama de fogo, circundado por anjos, veio para onde estava Jesus. Ele 
entrou no carro e foi levado para o santíssimo, onde o Pai Se assentava. 
Então contemplei a Jesus, o grande Sumo Sacerdote, de pé perante o Pai. 
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Na extremidade inferior de Suas vestes havia uma campainha e uma romã, 
uma campainha e uma romã. Então Jesus me mostrou a diferença entre fé 
e sentimento.9 Os que se levantaram com Jesus enviavam sua fé a Ele no 
santíssimo, e oravam: ‘Meu Pai, dá-nos o Teu Espírito.’ Então Jesus 
assoprava sobre eles o Espírito Santo. Neste sopro havia luz, poder e muito 
amor, gozo e paz. 

Voltei-me para ver o grupo que estava ainda curvado perante o trono; eles 
não sabiam que Jesus o havia deixado. Satanás parecia estar junto ao trono, 
procurando conduzir a obra de Deus. Vi-os erguer os olhos para o trono e 
orar: ‘Pai, dá-nos o Teu Espírito.’ Satanás inspirava-lhes uma influência 
malévola; nela havia luz e muito poder, mas não suave amor, gozo e paz. O 
objetivo de Satanás era mantê-los enganados e atrair de novo e enganar os 
filhos de Deus.”10 

A visão profética faz referência ao meio cristão e não ao mundo. De modo 
preocupante, menciona pessoas que não entraram no santíssimo, 
permanecendo diante do trono no lugar santo sem perceberem que Jesus 
o havia deixado. Como vimos anteriormente, densas trevas caíram sobre 
eles. Por fim, foram enredados em uma contrafação satânica. Acreditavam 
seguir a ordem divina, quando na verdade obedeciam aos comandos de 
Satanás. 

Alguns pontos relacionados a esse grupo de pessoas são essenciais para a 
compreensão do assunto da adoração no período em que vivemos: 

1. Eles clamavam pelo Espírito Santo. 
2. Satanás soprava sobre eles uma influência maligna. 
3. A vida religiosa deles se baseava nos sentimentos e não na fé. 

A estratégia do inimigo no tempo do fim consiste em procurar conduzir a 
obra de Deus, enviando ao mundo cristão uma influência maligna que 
falsifica o trabalho do Espírito Santo. Tal influência é poderosa e tem 
aparência de piedade, entretanto não provém de Deus. 

A contrafação satânica consiste em levar os cristãos a fundamentarem a sua 
vida religiosa nos sentimentos e não na fé. Esse ponto se relaciona 
diretamente com a adoração. Atualmente, milhões de cristãos, embalados 
pelo movimento carismático, oferecem uma adoração falsa, fundamentada 
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não na fé, mas na excitação das emoções e sentimentos. E esse sopro 
maligno é considerado por muitos como uma operação do Espírito Santo. 

“Avivamentos populares são muitas vezes levados a efeito por meio de 
apelos à imaginação, excitação das emoções, satisfazendo-se o amor ao que 
é novo e surpreendente. Conversos ganhos desta maneira têm pouco 
desejo de ouvir a verdade bíblica, pouco interesse no testemunho dos 
profetas e apóstolos. A menos que o serviço religioso assuma algo de 
caráter sensacional, não lhes oferece atração. Não é atendida a mensagem 
que apele para a razão desapaixonada. As claras advertências da Palavra de 
Deus, que diretamente se referem aos seus interesses eternos, não são 
tomadas a sério.”11 

Nos avivamentos populares, nenhum valor se dá à lei de Deus, ao contrário, 
valoriza-se a experiência subjetiva de cada um, em detrimento das 
verdades objetivas da Bíblia. Essa é também a principal característica do 
espiritismo moderno. 

 

O ESPIRITISMO MODERNO 

“Quando se menciona a palavra ‘espiritismo’ surge na mente das pessoas a 
imagem de anjos malignos que aparecem aos vivos disfarçados como 
familiares ou amigos mortos. Mas o caráter do espiritismo é muito mais 
profundo e amplo.”12 

Quando Eva foi tentada no Jardim do Éden a serpente lhe disse: 
“Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele 
comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecendo o 
bem e o mal.”13 

Em outras palavras, Satanás afirmou que as decisões éticas podem ser 
tomadas ao arrepio das ordens de Deus, a partir de critérios subjetivos 
estabelecidos pelo próprio homem. O inimigo tenta substituir a Palavra de 
Deus como padrão ético pelo sentimentos e impressões do coração 
humano, supostamente capaz de “conhecer o bem e o mal.” 
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O espiritismo moderno não envolve apenas a questão da vida após a morte. 
A sua essência é a rejeição da lei de Deus como critério para definir o bem 
e o mal. 

“É verdade que o espiritismo hoje está mudando a sua forma, e, ocultando 
alguns de seus mais reprováveis aspectos, reveste-se de aparência cristã. 
(...) Em sua forma atual, longe de ser mais tolerável do que o foi 
anteriormente, é na verdade um engano mais perigoso, por isso que mais 
sutil. Embora antes atacasse a Cristo e a Escritura Sagrada, hoje professa 
aceitar a ambos. Mas a Bíblia é interpretada de molde a agradar ao coração 
não regenerado, enquanto suas verdades solenes e vitais são anuladas. 
Preocupa-se com o amor, como o principal atributo de Deus, rebaixando-o, 
porém, até reduzi-lo a sentimentalismo, pouca distinção fazendo entre o 
bem e o mal. A justiça de Deus, Sua reprovação ao pecado, os requisitos de 
Sua santa lei, tudo isto é posto de parte. O povo é ensinado a considerar o 
decálogo como letra morta. Fábulas aprazíveis, fascinantes, cativam os 
sentidos, levando os homens a rejeitar as Sagradas Escrituras como o 
fundamento da fé. Cristo é tão verdadeiramente negado como antes; mas 
Satanás a tal ponto cegou o povo que o engano não pode ser discernido.”14 

O espiritismo moderno ensina que a obediência à lei não é necessária e que 
o pecado não é coisa séria. O “amor” e a “misericórdia” de Deus são 
falsamente colocados em oposição à Sua justiça. Afirma-se que todos são 
aceitos incondicionalmente e que não haverá punição para o pecado, que 
a Bíblia define como “transgressão da lei.”15 

Uma vez perdido o referencial bíblico do que é certo ou errado, a conduta 
do ser humano passa a ser regida pelos seus próprios sentimentos e isso se 
reflete na adoração e especialmente na música que se usa no culto. 

 

A MÚSICA E O TEMPO DO FIM 

A música é uma poderosa arma na guerra de adoração e cumpre um papel 
importante no quadro profético do tempo do fim. 

A música que agrada a Deus deve possuir “beleza, poder e faculdade de 
comover”16 e ser apresentada de modo “elevado, solene e impressivo.”17 A 
apresentação musical que preenche tais requisitos cumpre o propósito 
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divino para o culto e constitui adoração verdadeira. Entretanto, o que se vê 
hoje, mesmo em denominações cristãs, é uma música que se caracteriza 
pela balbúrdia e sentimentalismo. 

Ellen White escreveu sobre o assunto da música na adoração ao receber o 
relato de uma reunião campal adventista, muito semelhante a um culto 
pentecostal-carismático moderno, realizada em Muncie, Indiana, Estados 
Unidos, entre 13 e 23 de setembro de 1900. O relato dos acontecimentos 
foi encaminhado por Stephen Haskell à Sra. White em janeiro de 1901. 
Assim se expressou a mensageira do Senhor: 

“O Espírito Santo nada tem que ver com tal confusão de ruído e multidão 
de sons como me foram apresentadas em janeiro último. Satanás opera 
entre a algazarra e a confusão de tal música, a qual, devidamente dirigida, 
seria um louvor e glória para Deus.”18 

“O Espírito Santo nunca Se revela por tais métodos, em tal balbúrdia de 
ruído. Isto é uma invenção de Satanás para encobrir seus engenhosos 
métodos para anular o efeito da pura, sincera, elevadora, enobrecedora e 
santificante verdade para este tempo. É melhor nunca ter o culto do Senhor 
misturado com música do que usar instrumentos músicos para fazer a obra 
que, foi-me apresentado em janeiro último, seria introduzida em nossas 
reuniões campais. A verdade para este tempo não necessita nada dessa 
espécie em sua obra de converter almas. Uma balbúrdia de barulho choca 
os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma 
bênção. As forças das instrumentalidades satânicas misturam-se com o 
alarido e barulho, para ter um carnaval, e isto é chamado de operação do 
Espírito Santo.”19 

A música é um dos principais elementos usados na contrafação satânica do 
culto verdadeiro. Através dela o inimigo simula a operação do Espírito 
Santo, conduzindo milhões de cristãos a prestar um culto que se baseia nos 
sentimentos e emoções. Assim, a atenção do povo é desviada da “pura, 
sincera, elevadora, enobrecedora e santificante verdade para este tempo”, 
de modo que as impressivas mensagens angélicas de Apocalipse 14 perdem 
a sua força e influência.  

Entretanto, a palavra inspirada afirma que: 
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1) O “Espírito Santo nunca se manifesta por tais métodos, em tal 
balbúrdia de ruído.” 

2) Tal espécie de culto não é necessária para a conversão de novas 
almas. 

 

 

CONCLUSÃO 

O quadro profético atual revela que o mal predomina no mundo e essa 
situação não se alterará até a segunda vinda de Cristo. Hoje, Satanás recebe 
a adoração de grande parte do mundo cristão. Mesmo nas fileiras 
adventistas a contrafação satânica quanto à adoração encontra lugar.20 
Entretanto, Deus deixou abundantes ensinamentos em Sua palavra a 
respeito da adoração verdadeira e Ele espera que o Seu povo remanescente 
siga as Suas instruções.  
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Sábado, 27 de maio de 2017 

 

Estratégia de Defesa 

 

Por Marcos Pedrazas 

 

No verso 1 do Salmo 150 encontramos a ordem de louvar ao Senhor: “Louvai ao 
Senhor! Louvai a Deus no Seu santuário; louvai-O no firmamento do Seu poder!” 

Deus nos ordena louvá-lO. Ele criou a música para a Sua glória. Entretanto, boa parte 
da música que atualmente se ouve não O glorifica. Isso se deve à ação de Satanás, 
que tem conseguido perverter o gosto musical de muitas pessoas, de modo que ele 
próprio seja adorado. 

O verdadeiro adorador, no entanto, se preocupa em agradar a Deus. As seguintes 
questões estão sempre em sua mente: Como louvar ao Senhor de maneira 
apropriada? Existem critérios a serem adotados no louvor? Devemos nos preocupar 
com essas coisas porque louvar a Deus não é algo banal. O louvor requer preparo, não 
apenas técnico, mas principalmente espiritual. “Preparado está o meu coração, ó 
Deus; cantarei e darei louvores até com a minha alma.” (Salmo 108:1). 

Louvar a Deus requer entendimento espiritual. “Que fazer, pois? Orarei com o 
espírito, mas também orarei com o entendimento; cantarei com o espírito, mas 
também cantarei com o entendimento.” (I Coríntios 14:15). É possível que o nosso 
cântico seja apresentado sem entendimento, por isso devemos avaliar se o louvor 
que oferecemos agrada a Deus ou não. 

 

SANTO x PROFANO 

Quando pensamos em prestar um louvor aceitável, há algo de que não podemos nos 
esquecer jamais: Deus é santo e exige que também o sejamos. Ao Seu povo o Senhor 
diz: “Sede santos porque Eu sou santo.” (Levítico 20:26).  
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Originalmente somente Deus e ́santo. A santidade é um atributo que Ele comunica de 
Si mesmo. A disposição em consagrar-se ou separar-se para Deus não é santidade, 
mas um passo preliminar e necessário para que ela seja alcançada. Não e ́santo o que 
e ́oferecido ao Senhor, mas aquilo de que Ele se apropria, toma para a Sua própria 
comunhão e utiliza. 

A santidade não é alcançada mediante uma série de atos que o ser humano realiza de 
si mesmo. Ela é operada em nós pela Divindade. “Eu sou o Senhor que vos santifica” 
(Levítico 20:8) foi a garantia dada por Deus ao Seu antigo povo, sobre a qual estava 
baseada a ordem “sede santos.” O ato de Deus, tomando-os para serem Seus, tornou-
os um povo santo. 

Se queremos que o nosso louvor agrade ao Senhor devemos levar em conta que Ele 
não aceita qualquer coisa, mas somente o que Ele mesmo pede e aprova. A música 
aceitável a Deus é a que Ele próprio disponibilizou para nós.  

A resolução nº 2 do I Simpósio Internacional de Música Sacra, promovido pela 
Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia - Movimento de Reforma, 
estabelece o seguinte: 

“Considera-se sacra a música especificamente dedicada a Deus, que transmite uma 
mensagem consistente com a Verdade Presente e possui características musicais de 
acordo com os princípios da verdadeira adoração. A música sacra ‘possui beleza, 
poder e faculdade de comover’ (Ev 505) e deve ser apresentada de modo “elevado, 
solene e impressivo” (3ME 333). Apenas a música sacra é adequada para a adoração 
a Deus.” 

No campo oposto à música sacra encontra-se a música profana. A resolução nº 4 do I 
Simpósio Internacional de Música Sacra assim dispõe: 

“Considera-se profana a música que desrespeita ou trata com irreverência as coisas 
sagradas. A música profana é ofensiva a Deus e contribui para a formação de um gosto 
musical deturpado, não devendo ser ouvida.” 

Santo e profano são coisas opostas. Somente a música sacra é adequada para a 
adoração. A música profana ofende a Deus. “O idioma profano usado na rua é 
inadequado na igreja. Da mesma forma, a música rock utilizada nos bares e clubes 
noturnos para estimular fisicamente as pessoas não pode ser usada para elevá-las 
espiritualmente. Na perspectiva bíblica, a mistura do sagrado com o profano é uma 
abominação ao Senhor.”1 
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O Senhor deseja que o Seu povo aprenda a discernir o santo e o profano. “E a meu 
povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o 
impuro e o puro.” (Ezequiel 44:23). O que é santo agrada a Deus, porque foi 
estabelecido por Ele próprio. O que é profano ofende a Deus, porque segue os 
parâmetros do mundo. 

O relativismo cultural, que hoje prevalece no mundo ocidental, tem provocado a 
perda do senso do sagrado. O processo de secularização atingiu boa parte das igrejas, 
especialmente no campo da música. Tornou-se comum nos cultos o uso de músicas 
que desrespeitam ou tratam com irreverência as coisas sagradas. Estilos musicais que 
promovem a sensualidade, tais como o samba, o forró e as baladas românticas, e o 
consumo de drogas e o desrespeito à ordem social, tais como o rock e o reggae, tem 
sido a trilha sonora de momentos de suposta de adoração a Deus em diferentes 
denominações religiosas.  

O resultado da secularização da música no culto é a perda do discernimento entre o 
santo e profano em geral. Muitos são levados a pensar que os critérios para a seleção 
de músicas são um assunto de preferência pessoal. “Eu gosto desse estilo, você gosta 
de outro estilo. Qual é o problema?” Tudo se reduz a uma questão de gosto e cultura. 
A distinção entre o santo e o profano se perde no subjetivismo. As verdades bíblicas, 
entretanto, não se sujeitam às preferências pessoais ou às tendências culturais do 
momento. Nossas crenças doutrinárias foram estabelecidas a partir da revelação 
objetiva da verdade proveniente de Deus através da palavra profética. A música no 
culto deve servir como veículo para transmiti-las e fixá-las na mente dos adoradores. 

 

O PROBLEMA DA MÚSICA PROFANA 

Muitos são os malefícios da música profana. A seguir serão mencionados alguns deles: 

1) A música profana “não promove crescimento espiritual. Em vez disso, debilita o 
intelecto e a forca̧ moral, e entorpece nossa avaliacã̧o do que e ́sacro, tendo um efeito 
adverso em nossa vida de oracã̧o e na leitura da Bıb́lia.”2 

2) A música profana distorce a visão correta de adoracã̧o, fazendo as pessoas 
acreditarem que a igreja e ́um lugar de entretenimento e o culto um momento para 
se divertirem, o que contraria o ensino bíblico de que a adoração deve centralizar-se 
em Deus e não no homem. 
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3) A música profana descaracteriza o meio em que a mensagem bíblica é transmitida. 
O vestuário informal e o comportamento vulgar que normalmente acompanham as 
apresentações de música profana tendem a inviabilizar a reverência e o respeito que 
deveriam caracterizar o local de adoração. 

4) A música profana não se coaduna com a seriedade do evangelho. O evangelho 
conduz o homem a reconhecer a sua pecaminosidade, ver o amor de Deus e 
corresponder à atração do Espírito Santo para uma vida de santidade. Esses assuntos 
solenes não combinam com a frivolidade da música profana. A igreja que utiliza em 
seus cultos música associada a princípios e práticas mundanas não sera ́ capaz de 
desafiar os seus membros a se separarem do mundo e viverem de acordo com o 
evangelho. 

5) A música profana não atende ao chamado bíblico para “adorar o Senhor na beleza 
de sua santidade.” (Salmos 29:2).  O culto verdadeiro se caracteriza pela beleza e 
dignidade, que proporcionam ao adorador um ambiente sensorial adequado para 
receber a mensagem da verdade. A música profana, com sua sonoridade caótica e 
exageradamente repetitiva, não atende aos padrões de dignidade e reverência que 
Deus exige na adoração. 

 

SEPARAÇÃO DO MUNDO 

“Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto 
qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus.” (Tiago 4:4). 
O sistema de adoração divino é distinto do sistema de adoração do mundo. Os 
princípios que dirigem um deles se opõem aos princípios que dirigem o outro. “Não 
ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai 
não está nele.” (I João 2:15). 

Deus não nos retira do mundo (João 17:15), mas ordena que não nos deixemos 
envolver pelo sistema que o domina (II Coríntios 6:17). O sistema do mundo, embora 
contenha os elementos necessários para a nossa sobrevivência, não foi formulado 
para servir aos propósitos divinos. Por isso, o povo de Deus sempre esteve separado 
do mundo, recusando-se a participar de prat́icas profanas. No decorrer da história, o 
crescimento espiritual e a pregação do evangelho nunca se deram através das formas 
pagãs de entretenimento, como o circo, o teatro ou a música profana, mas, ao 
contrário, a pureza da mensagem não permitia que tais formas fossem introduzidas 
no culto. 
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“E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da 
vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade 
de Deus.” (Romanos 12:2). 

A vontade do Senhor para nós é boa, agradável e perfeita, mas não poderemos 
experimentá-la enquanto nos conformarmos com o mundo. A ordem divina para o 
crente e ́não se conformar com o mundo, mas ser transformado pela renovação da 
mente. Ao aceitar o evangelho, o cristão recebe em sua mente as verdades reveladas 
da Palavra de Deus e é levado a separar-se do mundo.  

A música profana certamente não contribui para a separação do mundo pela 
renovacã̧o mental porque apela primariamente ao corpo em vez da mente. Ela 
transmite uma mensagem de comunhão com o mundo e não de separacã̧o dele. 

 

O PERIGO DA MISTURA DO SANTO COM O PROFANO 

Como vimos, a música profana esta ́se tornando cada vez mais comum nas igrejas e o 
problema maior é que ela se mistura a elementos sacros do culto. Quando o sacro e ́
mesclado com o profano o culto torna-se uma oferta manchada, inaceitável a  Deus. 

“Sempre há perigo, quando o comum é misturado com o sagrado, de que ao comum 
seja permitido ocupar o lugar do sagrado. (...) Quando assunto censurável é misturado 
com assunto sagrado, (...) a bênção de Deus não pode repousar sobre o trabalho 
feito.”3 

Misturar o bem com o mal é uma estrateǵia antiga, usada por Satanaś para levar 
homens à ruína. A respeito da queda de Adão, Ellen White escreveu: “Por misturar o 
mal com o bem, sua mente se tornou confusa, e entorpecidas suas faculdades 
mentais e espirituais. Não mais poderia apreciar o bem que Deus tão livremente havia 
concedido.”4 

O correto discernimento espiritual é encontrado apenas em quem se coloca sob a 
orientação do Espírito Santo. O Divino Espírito, entretanto, não pode controlar a 
mente que se sujeita a influências malignas. Por isso, os sentidos devem ser 
guardados de quaisquer influências que os conduzam para a direção errada. 
“Devemos ser fieis sentinelas dos nossos olhos e ouvidos, se queremos dominar a 
mente e impedir que corretos pensamentos nos manchem a alma.”5 Não devemos 
“alimentar-nos” com a música profana, que enfraquece os poderes mentais e 
bloqueia o crescimento espiritual.6 
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EXCLUSIVIDADE NA ADORAÇÃO 

“Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de odiar a um e amar o outro, 
ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro.” (Mateus 6:24). 

Deus exige exclusividade na adoração. Quando o povo israelita se instalou na 
Palestina, o Senhor lhes deu uma séria advertência: “(...) não farás pacto algum com 
elas (as nações vizinhas).” (Deuteronômio 7:2). 

A advertência divina tinha o objetivo de proteger Israel das influências malignas dos 
povos pagãos que o cercavam. O povo de Deus deveria manter-se puro e testemunhar 
num ambiente desfavorável, no qual a maldade prevalecia. 

O quadro daquela época em nada difere do de hoje. Satanás “cegou o entendimento 
dos incrédulos” (II Coríntios 4:4) e o “mundo inteiro jaz no maligno” (I João 5:19). 
Todavia, mesmo em meio à maldade prevalecente, o Senhor requer santidade e 
adoração exclusiva. 

“Quando o Senhor nos exige ser distintos e diferentes, como podemos nós cobiçar 
popularidade, ou buscar imitar os costumes e práticas do mundo? (...) Não devemos 
elevar nossa norma apenas um pouco acima das normas do mundo, mas devemos 
fazer com que a distinção seja decididamente notória.”7 

 

UM CASO EMBLEMÁTICO 

“Ora, Israel demorava-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas de 
Moabe, pois elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses; e o povo comeu, 
e inclinou-se aos seus deuses.” (Números 25: 1 e 2) 

Quando estavam em Sitim, os israelitas receberam dos moabitas um convite 
aparentemente pacífico e insuspeito para participarem juntos de uma 
confraternização. O objetivo dos moabitas, instigados por Balaão, era conduzir o povo 
de Israel a adorar outros deuses, mas um convite direto à idolatria teria sido 
prontamente recusado. O convite para a “confraternização”, porém, foi aceito. 

Ao chegarem à festa, os israelitas perceberam que a música e o próprio ambiente 
eram profanos. Deveriam ter ido embora do local, mas ficaram. Sob a influência da 
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música profana e da bebida alcoólica, em pouco tempo os seguidores de Jeová 
prostituíram-se com as mulheres moabitas e se prostraram diante dos seus deuses. 

“Iludidos pela música e dança, e seduzidos pela beleza das vestais gentílicas, (os 
israelitas) romperam sua fidelidade para com Jeová. Unindo-se-lhes nos folguedos e 
festins, a condescendência com o vinho anuviou-lhes os sentidos e derribou as 
barreiras do domínio próprio.”8 

Eis um caso emblemático da influência maligna da música profana, que tem o poder 
de em pouco tempo baixar a guarda da alma e reduzir os freios morais, levando a 
pessoa à prática de pecados terríveis. 

Jimmy Hendrix, herói do rock, considerado um dos maiores guitarristas de todos os 
tempos, apesar de ter vivido longe dos caminhos do Senhor, disse a seguinte verdade: 
“A música e ́uma coisa espiritual em si mesma. Podemos hipnotizar as pessoas com 
música, e quando elas estiverem em seu ponto mais fraco, podemos pregar ao seu 
subconsciente o que quisermos que elas digam.”9 

 

CONCLUSÃO 

A história do nosso mundo está inserida na moldura de um grande conflito espiritual. 
Existem dois poderes que lutam pelo domínio da mente. As armas não são 
convencionais, mas espirituais.  

A música é uma das mais poderosas armas para o bem, na batalha espiritual. “Há 
poucos meios mais eficazes para fixar Suas palavras (de Deus) na memória do que 
repeti-las em cânticos. E tais cânticos têm maravilhoso poder. Poder para dominar 
naturezas rudes e incultas; poder para estimular pensamentos e despertar simpatia, 
para promover a harmonia de ação, e para expulsar a tristeza e maus 
pressentimentos, que destroem o ânimo e enfraquecem o esforço.”10 

O Senhor deseja que usemos a música não como uma ferramenta de maldição, mas 
como um instrumento de benção, que contribuirá para que sejamos vencedores na 
guerra contra o mal. 
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