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RESUMO 

O presente trabalho se propõe a investigar aspectos relacionados à utilização da música sacra 
na liturgia dos cultos das igrejas batistas e presbiterianas históricas na cidade de Montes 
Claros – MG. O objetivo específico é verificar a atual realidade das atividades musicais 
nessas igrejas, identificando as concepções e as práticas que alicerçam suas atividades 
musicais cúlticas. Esse é um tema emergente que carece de mais estudos sistemáticos, os 
quais possibilitem compreendê-lo para se discutir as perspectivas acerca das atividades 
musicais nas referidas igrejas, a partir da atuação dos pastores, e dos “ministérios de louvor” 
para se entender em qual ponto se alicerça e se constitui na base de suas práticas musicais 
cúlticas. Compreende-se que será de grande relevância, nesse sentido, lançar um olhar crítico 
sobre a realidade das atividades musicais dessas igrejas, o que também possibilitará se 
conhecer a realidade das atividades musicais das demais igrejas históricas. Assim, entende-se 
que esta proposta de estudo adéqua-se às perspectivas da produção científica na atualidade, 
sendo capaz de abranger problemas e situações específicas dos contextos sociocultural e 
político nos quais se está inserido. Nesse contexto, a hipótese levantada foi: o processo de 
pentecostalização musical des-liturgizou a música sacra utilizada nos cultos das igrejas 
históricas em função do mercado musical gospel. O universo da pesquisa é constituído de 
duas igrejas batistas históricas e de duas igrejas presbiterianas históricas, e a pesquisa será 
dividida em duas fases: Na primeira, o trabalho constará de um levantamento inicial de 
quantas igrejas batistas e presbiterianas históricas existem em Montes Claros, com a escolha 
de quatro igrejas para a realização da pesquisa de campo. Na segunda fase, dar-se-á enfoque 
qualitativo à realidade particular de cada igreja, no que diz respeito às suas atividades 
musicais, selecionando uma amostragem que, delimitada quantitativamente, contemple igrejas 
centrais e de diferentes bairros, apontados a partir do levantamento inicial. O trabalho será 
desenvolvido a partir da pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, entrevistas 
semiestruturadas, aplicação de questionários, observação participante, registros fotográficos e 
em áudio e vídeo das atividades musicais cúlticas em cada igreja. Os resultados obtidos 
apontam para uma supremacia da utilização da música gospel em relação a hinódia oficial de 
cada denominação, a mídia impressa sendo substituída pela mídia eletrônica e modificações 
significativas na liturgia cúltica de cada igreja, entre a tradição e a inovação. 
  
Palavras-Chave: Musica Sacra, Liturgia, Igreja, Tradição, Música Gospel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The present work investigates aspects related to the use of sacred music in the liturgy of the 

cults of historic Baptist and Presbyterian churches in the city of Montes Claros - MG. The 

specific objective is to check the current reality of musical activities in these churches, 

identifying the conceptions and practices that underpin their cultic musical activities. This is 

an emerging theme that needs of more systematic studies that allow understand the musical 

activities in the referred churches, from the action of pastors, and "praise ministries" and 

where are founded their cultic musical practices. It is relevant cast a critical eye on the reality 

of musical activities of these churches, and that allows knowing the reality of other historic 

churches in the field of cultic music. It is understood that this proposed of study suits the 

prospects of scientific production at present and covers problems and specific situations of 

socio-cultural and political contexts of the studied churches. The working hypothesis was: the 

process of musical Pentecostalization disliturgied the sacred music used in cults of the 

historical Protestant churches by influence of gospel musical market. The research universe 

consists of two historic Baptist churches and two Presbyterian churches, and the research was 

divided into two phases: on the first, it was held an initial survey of how many Baptist and 

Presbyterian historic churches exist in Montes Claros, and made up the choose of four of them 

to carry out the fieldwork research. In the second phase, priority was given to the particular 

reality of each church selected, with respect to their musical activities. The work was 

developed from bibliographical research, documentary research, semi-structured interviews, 

questionnaires, participant observation, photographic records and in audio and video of the 

cultic musical activities in each one of the four selected churches. The obtained results point 

to a supremacy of using of the called gospel music in relation to official hymnody of each 

denomination, the print media being replaced by electronic media and significant changes in 

cultic liturgy of each church. 

 

Keywords: Sacred Music, Liturgy, Church, Tradition, Gospel Music. 
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 INTRODUÇÃO 

 

Através da história, a música sacra passou por várias metamorfoses de diversas 

naturezas e gerou conflitos envolvendo os seus agentes e religiosos em todo o cristianismo. 

Mudanças estruturais ocorreram tanto no catolicismo quanto no protestantismo com a reforma 

protestante, e atualmente com os novos ritmos e estilos musicais que surgiram no meio 

evangélico com o surgimento do movimento musical gospel. 

A música sacra litúrgica nas igrejas batistas e presbiterianas históricas de Montes 

Claros tem sido alvo de discussões, principalmente no que se refere às relações entre pastores, 

ministros de louvor, musicistas, sonoplastas e fiéis. Existe grande preocupação de pastores e 

demais líderes dessas igrejas quanto ao que tem acontecido ultimamente, no que diz respeito 

às inovações relacionadas à utilização da música sacra na liturgia dos cultos. As mudanças 

acontecem gradativamente, principalmente quando ocorre a substituição de ministros de 

louvor que, via de regra, ocorre dominicalmente, associado aos modelos litúrico-musicais 

apresentados pelas organizações paraeclesiásticas em programas de televisão e em shows 

gospel ao vivo, o que tem influenciado as igrejas históricas e produzido modificações em suas 

práticas musicais cúlticas. Este assunto tem sido discutido em reuniões oficiais e informais 

dessas igrejas e, mesmo buscando o diálogo, os conflitos ainda ocorrem. 

A utilização da música sacra na liturgia cúltica tem muito a ver com o estilo e com 

a cultura da comunidade religiosa, ou com o estilo utilizado pelos ministros de louvor, às 

vezes diferente do estilo implantado e consolidado na igreja, sendo que os fiéis devem se 

ajustar, incorporar as inovações porque aquele é o seu ambiente cultural, embora modificado, 

às vezes, inconscientemente, não porque seja certo ou errado, mas porque são mudanças que 

ocorrem em um processo de metamorfose musical, que ocorreu desde os primórdios através 

da história, sempre confrontando a tradição com a inovação. 

O universo musical é muito abrangente, e nos reporta a séculos de atividades que 

apontam para duas vertentes: a música universal popular e a erudita. Dentro desse universo, a 

música sacra ocidental, por si só, já se constitui um universo enorme, pois também se 

subdivide em música sacra popular e erudita. Sendo assim, faz-se necessária uma delimitação 

desse objeto de pesquisa, com um recorte para a música sacra litúrgica, a fim de se possibilitar 

uma investigação mais aprofundada e específica, abrangendo a sua vertente popular e a 

erudita. Portanto, o objeto de estudo desta pesquisa é a música sacra litúrgica e a sua 

utilização nos serviços cúlticos das igrejas citadas. 
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A pesquisa será desenvolvida em duas etapas: Na primeira fase, o trabalho 

constará de um levantamento inicial de quantas igrejas batistas e presbiterianas históricas 

existem em Montes Claros, com a escolha de quatro igrejas para a realização da pesquisa de 

campo. Na segunda fase, dar-se-á enfoque qualitativo à realidade particular de cada igreja, no 

que diz respeito às suas atividades musicais, selecionando uma amostragem que, delimitada 

quantitativamente, contemple igrejas centrais e de diferentes bairros, apontados a partir do 

levantamento inicial. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram escolhidas as seguintes igrejas 

históricas: Primeira Igreja Batista de Montes Claros, situada à Rua General Carneiro, 254, 

Centro; Igreja Batista Monte Sinai, situada à Rua Vasco da Gama, 242, Bairro Maracanã; 

Primeira Igreja Presbiteriana de Montes Claros, situada à Avenida Francisco Sá, 190, Centro; 

e Igreja Presbiteriana da Paz, situada à Avenida Feliciano Martins de Freitas, 793, Vila 

Regina.  

As razões pelas quais foram escolhidas estas igrejas se deram pelo fato de que  

primeiramente são igrejas históricas. Igrejas Presbiterianas do Brasil e Igrejas batistas filiadas 

à Convenção Batista Brasileira (CBB), Convenção Batista Mineira (CBM) e Associação das 

Igrejas Batistas do Norte de Minas (ASSIBAN/MG). Duas dessas igrejas por serem as mais 

antigas e estarem localizadas no centro da cidade, e duas igrejas mais jovens, localizadas em 

bairro e vila na periferia da cidade.  

No aspecto formal da delimitação do tema, o trabalho desenvolveu-se a partir de 

uma ampla pesquisa bibliográfica na área específica e áreas afins, pesquisa documental junto 

às igrejas e aos demais segmentos inter-relacionados com as atividades religiosas, além da 

pesquisa de campo com a observação participante nos serviços cúlticos e ensaios dos 

ministérios de louvor, a aplicação de questionários aos integrantes dos ministérios de louvor, 

realização de entrevistas semi-estruturadas aos pastores presidentes, além do registro 

fotográfico e gravações em áudio e vídeo das atividades musicais cúlticas, selecionada a partir 

de critérios pré-estabelecidos. 

Para a construção do referencial teórico baseou-se em Candè, Carpeaux, Grout e 

Palisca, Magnani, Mallavibarrena, Griffits, e Massin para os aspectos históricos relacionados 

à música sacra ocidental; Braga, Ichter e Sousa para os enfoques históricos da música sacra no 

Brasil; Mendonça, Campos para os movimentos pentecostais; Dolghie, Cunha e Mendonça 

para os pontos atinentes ao movimento musical gospel e mercado gospel; Como 

fundamentação sociológica utilizou-se: Adorno, Debord, Hervieu-Léger, Mariz e Willaime; 
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Para as questões conceituais sobre liturgia, baseou-se em Castellano, Chupungco, Flores, 

Gerhards e Kranemann, López Martín, Maraschin, Neunheuser. 

Compreende-se que será de grande relevância, nesse sentido, lançar um olhar 

crítico sobre a realidade das atividades musicais dessas igrejas, o que também possibilitará se 

conhecer a realidade, no que diz respeito às atividades musicais das demais igrejas históricas. 

Além disso, permitir-se-á identificar e refletir sobre os aspectos qualitativos das atividades 

musicais, revelando concepções, estratégias, situações e processos que caracterizam as 

práticas musicais consolidadas nessas igrejas.  

O objetivo geral desse trabalho é verificar a atual realidade das atividades 

musicais nas igrejas batistas e presbiterianas históricas de Montes Claros, identificando as 

concepções e as práticas que alicerçam as suas atividades musicais. Como objetivos 

específicos: Realizar um levantamento de quantas igrejas batistas e presbiterianas históricas 

existe em Montes Claros; Observar as atividades musicais nas igrejas selecionadas, em 

relação utilização da música sacra na liturgia em seus cultos; Detectar a posição dos pastores 

quanto à música sacra litúrgica executada na igreja que lidera; Identificar a formação e o 

perfil dos músicos que atuam nessas igrejas; Verificar as concepções que embasam a atuação 

desses músicos no exercício de suas funções; Conhecer o pensamento dos fiéis em relação à 

música sacra litúrgica executada na igreja à qual pertencem. 

Através dos tempos percebe-se que existe certa pentecostalização musical, 

sobretudo nas igrejas protestantes históricas, herdeiras de uma hinódia tradicional. Diante da 

crescente produção e disseminação do repertório musical gospel sua influencia e suas práticas 

cúlticas são inevitáveis no protestantismo histórico. Mesmo assim existe grande dificuldade 

de se admitir tal pentecostalização musical. As mudanças são vistas com desconfiança e, às 

vezes, até com certa oposição.  

Apesar dessa palavra não existir no vernáculo, tem sido muito empregada 

ultimamente, principalmente pela chamada “elite culta evangélica”, o termo pentecostalização 

musical é empregada de forma pejorativa, de maneira que tal processo, endógeno e 

ameaçador, é compreendido pelos tradicionais como uma degeneração, já que o 

protestantismo histórico brasileiro é entendido, por muitos, como um elemento fixo e até 

imutável.  

Assim sendo, entende-se pentecostalização musical como uma degenerescência 

da música sacra litúrgica nas igrejas protestantes históricas. Nesse caso, quando a forma 

musical triunfa sobre o conteúdo, constiui-se em um perigo para qualquer um dos campos, 

seja o neopentecostal, seja o pentecostal, seja o tradicional. 
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A música sacra litúrgica tradicional perdeu a sua hegemonia e o espaço 

conquistado nos serviços cúlticos das igrejas históricas, espaço este ocupado pela música 

sacra litúrgica contemporânea, aquí representada pela música gospel, que se apresenta como 

uma grande ameaça para estas igrejas, quando utilizam seu repertório musical na liturgia 

cúltica. Neste sentido, a música sacra litúrgica se apresenta como um elemento discutível, 

forte e poderoso, causando rupturas litúrgicas nesse processo de pentecostalização musical. 

Porque este processo ocorre, como ocorre, e porque ocorre dessa forma, e não de forma 

diferente, é o que se pretende demonstrar.  

A estrutura do trabalho consta, além da Introdução, o Capítulo I com o título:  

Questões conceituais sobre liturgia, o Capítulo II recebe o título de: Questões pontuais sobre 

música sacra e sua história, e o Capítulo III está reservado para o trabalho de campo realizado 

nas igrejas em tela, seguido das Considerações Finais, as Referências Bibliográficas e os 

Anexos. 

Diante do exposto, levanta-se a seguinte hipótese: o processo de 

pentecostalização musical des-liturgizou a música sacra utilizada nos cultos das igrejas 

históricas em função do mercado musical gospel. 

A complexidade e as especificidades dos conteúdos de música deve nos levar a 

refletir sobre a diversidade de questões e de alternativas desse campo para, assim, 

compreendermos os aspectos relacionados à utilização da música sacra litúrgica nas igrejas 

em tela, o que nos leva a formular o seguinte problema: da tradição à inovação, de qual 

forma se caracterizam as concepções, as estratégias, as situações e os processos de utilização 

da música sacra litúrgica tradicional e contemporânea nessas igrejas? 

Para a resolução deste problema e a confirmação ou não da hipótese levantada 

pretende-se, pois, fazer um estudo minucioso sobre a utilização da música sacra litúrgica nos 

cultos das quatro igrejas batistas e presbiterianas históricas selecionadas na cidade de Montes 

Claros, estado de Minas Gerais. 
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CAPÍTULO I 

 QUESTÕES CONCEITUAIS SOBRE LITURGIA 

 

Neste capítulo, apresentaremos as questões conceituais sobre liturgia, sua origem, 

história e modificações. Apresentam-se também considerações sobre o culto cristão desde a 

antiguidade até os nossos dias, assim como as atividades musicais cúlticas nas igrejas batistas 

e presbiterianas históricas de Montes Claros/MG. Procura-se estudar o passado para 

compreender o presente e projetar o futuro, no que diz respeito à música sacra litúrgica e sua 

utilização nas igrejas em tela. 

1.1  Epistemologia da liturgia e sua história 
 

A palavra liturgia vem do grego leitourgia, vocábulo composto pelas palavras 

ergon, que significa trabalho, e laós, que significa povo; portanto, significando serviço 

público ou serviço de culto. Essa definição fica em aberto, porém, se isso se referir ao serviço 

de Deus ao homem ou ao serviço do homem para com Deus, ou a ambos os serviços. 

Segundo Castellano (2008, p. 36): “Leitourghia e afins, derivados da raiz leit 

(laos, povo) e ergon (ação, obra), os conceitos de serviço, obra pública, ação cultural, que em 

hebraico pertencem às palavras abodáh ou sherét. O primeiro termo refere-se à obra 

realizada; o segundo, aos sentimentos com os quais é realizada”. 

Em princípio, a liturgia designava certos préstimos dos cidadãos, a realização de 

um serviço para o Estado, pagamento de tributos, portanto, serviços para o povo, 

contribuições para alimentar os pobres. Entretanto, existe uma duplicidade de significado para 

a palavra liturgia, quando esse termo secular adquire um significado religioso, a partir do 

Novo Testamento que o relaciona com o serviço cúltico prestado pelo povo à divindade, 

considerando que culturalmente esse conceito surgiu cerca de dois séculos antes de Cristo. 

Aplicando-se ao culto, os conceitos de liturgia surgiram antes da era cristã. No 

Velho Testamento, a liturgia se referia aos serviços religiosos relacionados aos sacrifícios no 

templo de Jerusalém. Na era cristã, a palavra liturgia ainda se refere ao serviço sacerdotal do 

Velho Testamento, mas se refere também a um serviço público de coleta de impostos com um 

significado de serviço de caridade, prevalecendo, porém, o sentido de uma reunião cristã para 

determinada celebração, com o serviço sacrificial designando o serviço do apóstolo, uma 

reunião cristã para a celebração litúrgica.  

Citando Festugière e Navatel, Flores (2006, p. 153) apresenta respectivamente 

duas definições de liturgia: na primeira, “A liturgia é o culto exterior que a Igreja presta a 
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Deus”; e na segunda, “A liturgia é a parte sensível, cerimonial e decorativa do culto católico”. 

Semelhantemente esse cerimonial, assim como os aspectos decorativos, plásticos e estéticos 

aconteceu também na liturgia do culto protestante, através da história, a começar pelos trajes 

dos pastores e dos coristas, embora o autor se refira ao aspecto cerimonial e decorativo do 

culto católico.  

No Novo testamento a liturgia pode ser entendida como todas as práticas 

utilizadas nos rituais cúlticos realizadas pelos seguidores de Cristo, onde os textos advindos 

da literatura judaica, assim como os hinos e as orações, compunham a liturgia cúltica e 

enfatizavam a ação de Deus. Portanto, a ênfase não estava na atividade do homem, mas 

naquilo que Deus fazia por esse homem através de Jesus Cristo, não se referindo 

especificamente a uma liturgia cristã para a igreja do primeiro século, sem relato das partes de 

um culto em uma sequência lógica; apresenta apenas aspectos litúrgicos gerais relacionados 

às leituras, hinos e orações. O Didaquê, obra do primeiro século de valor histórico e teológico 

dizia que o auge do culto estava na celebração da ceia e com instruções sobre o batismo, 

citando também a oração do Pai nosso. Ao lado do Didaquê, a carta de Santo Inácio de 

Antioquia, importante registro histórico da igreja do primeiro século, aborda questões 

litúrgicas, mas não se refere a formas litúrgicas. No século seguinte, a carta à Diogneto, 

também obra de destaque na época, se refere a questões litúrgicas, mas não se refere à forma 

como devia ser realizada. 

Sintetizando as definições, a liturgia é uma ordem empregada ao culto público a 

fim de ordenar e organizar compreensivelmente as diversas etapas que compõem o serviço, de 

forma a evitar uma desordem e o caos. 

As cartas paulinas, mais especificamente escritas às igrejas em Éfeso e Colossos, 

se referindo à música sacra litúrgica, se resumem em dizer com quais elementos os fiéis 

deveriam louvar a Deus: salmos, hinos e cânticos espirituais. Entretanto, nos versículos 

específicos sobre música sacra escritos para a igreja que surgia, o apóstolo não se refere à 

forma da liturgia do culto. As informações são insuficientes para se ter uma idéia de como 

acontecia essa liturgia, deixando claro apenas que os salmos eram também lidos. O apóstolo 

também deixa claro que o conteúdo dos textos cantados deveria ensinar, admoestar e 

aconselhar através de salmos, hinos e cânticos espirituais. 

De acordo com Flores: 

(...) a Tradição apostólica, de Hipólito de Roma, no ano de 215, referindo-se a uma 
série de fórmulas litúrgicas, manifesta a preocupação de conservar uma tradição, 
que se sente ameaçada por possíveis erros, fruto de ignorância e superstição, que 
poderiam dar um pano de fundo “mágico”, típico da religião pagã (FLORES, 2006, 
p. 42). 
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Especificamente no século XXI, essa preocupação com a preservação de uma 

tradição litúrgica não é percebida em muitas igrejas, principalmente entre os batistas 

históricos que, mesmo se reunindo em convenções e associações em nível nacional, estadual e 

regional, essa preocupação em preservar uma tradição litúrgica não é motivo de preocupação, 

sendo este assunto, quando abordado, acontece de forma superficial e sucinta através de 

mensagens e palestras. A literatura produzida pelos batistas a esse respeito carece de 

aprofundamento, pois aparece mesclada com práticas litúrgico-musicais herdadas do 

pentecostalismo e do neopentecostalismo, sem compromisso com a preservação da tradição 

litúrgica, enfatizando e explorando aspectos relacionados ao apelo emocional. Sendo assim, a 

autonomia das igrejas batistas históricas tem levado cada igreja a observar apenas uma ordem 

de culto, apresentando modificações em sua liturgia, a partir do nome que se convencionou 

em chamar de “ordem de culto”, o que caracteriza uma grande mudança a partir da 

nomenclatura.  

No presbiterianismo, que não se reúnem em convenções e associações, o Supremo 

Concílio tem manifestado certa preocupação com a preservação de uma tradição litúrgica, 

mas as igrejas, via de regra, através da história promovem modificações em sua liturgia 

cúltica, assemelhando-se em alguns aspectos aos batistas históricos que observam apenas uma 

ordem de culto. 

Acrescenta-se ainda que a passagem em Roma, nos fins do século III, da língua 

grega para a latina na liturgia, foi uma autêntica “adaptação” e, freqüentemente, uma 

verdadeira criação, levando em conta as exigências próprias da mentalidade latina e romana. 

Entende-se portanto que a passagem da lingua grega para a latina constitui-se em também 

uma grande mudança. 

A mudança da língua grega para a latina na liturgia católica pode ser comparada 

atualmente, em se tratando de música sacra litúrgica, com a mudança progressiva da 

utilização da música sacra litúrgica tradicional, que compõe a hinódia oficial das igrejas 

batistas e protestantes históricas brasileiras, para um novo estilo de música religiosa 

contemporânea que está sendo “adaptado” e introduzido em seus serviços cúlticos, a música 

denominada gospel, e está também é uma grande mudança litúrgico-musical que está 

ocorrendo no protestantismo histórico. 

Nos primeiros séculos, mais precisamente no século IV, Gregório Magno em sua 

reforma produziu uma recodificação da liturgia com a determinação de várias partes para os 

vários serviços religiosos durante o ano. A liturgia desenvolveu-se de forma mais rápida a 

partir do reconhecimento do cristianismo que levou a igreja ser reconhecida como uma 
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instituição. Daí surgiu o coral gregoriano que é considerado por Carpeaux (2001, p. 20) como 

“A única música litúrgica católica que conta para o Ocidente. (...) Concebeu espécie de 

monopólio na Igreja romana”. No século XVI, com Lutero, surge o coral luterano, o qual 

marcou a música sacra litúrgica protestante com características bem distintas, que serão 

analisadas no capítulo seguinte. A transição do coral gregoriano para o coral luterano também 

é entendido como uma grande mudança na música sacra litúrgica. A partir de então, o 

protestantismo passou a ter o seu coral, o coral luterano. Se o coral gregoriano se tornou uma 

espécie de monopólio da igreja católica, o coral luterano se tornou um monopólio da igreja 

protestante. 

Quanto às atividades musicais nas celebrações litúrgicas, Maraschin diz que: 

Santo Agostinho achava que durante a liturgia os fiéis deveriam estar sempre 
cantando, com as seguintes exceções: por ocasião da leitura das Escrituras, da 
pregação, das orações proferidas pelo bispo e quando o diácono especifica as 
intenções da litania ou da oração comunitária (MARASCHIN, 1996, p. 115). 

Nessa época a música sacra litúrgica já fazia parte das celebrações como elemento 

indispensável e insubstituível, especialmente a música vocal. O fato de estar sempre cantando, 

exceto nos momentos de utilização da voz falada, pelo celebrante e seus assistentes, denota 

um maior tempo para a música, que caracteriza a sua importância e a sua função. Santo 

Agostinho apreciava a música vocal, no entanto condenava a utilização de canções levianas e 

frívolas no culto a Deus. As litanias, quando cantadas pelos clérigos, exigiam os responsos 

dos fiéis, e, nos finais das orações, deveriam responder com améns. 

Entretanto, Neunheuser afirma: 

Nas igrejas menores os fiéis eram incapazes de ler e cantar, enquanto faltavam 
ministros incumbidos de realizar esses ofícios. Acabou-se assim por confiar tudo ao 
sacerdote, acentuando em conseqüência sempre mais sua função; ele é enfim o 
único, “atuante”, enquanto os fiéis assistem de preferência passivamente. 
(NEUNHEUSER, 2007, p. 150). 
 

Com essa função dupla do sacerdote, nas igrejas menores, monopolizavam-se as 

atividades na celebração, pois só eles utilizavam a voz falada e a voz cantada em todas as 

partes da liturgia. Em relação às igrejas protestantes históricas, também as pequenas, 

ultimamente, os pastores praticamente cuidam da exposição da palavra, com ampla 

participação dos ministérios de louvor que realizam muitas atividades antes reservadas 

somente aos pastores. Nesse caso, houve uma distribuição de atividades musicais cúlticas 

onde os pastores não são os únicos atuantes e, portanto, não são eles somente o centro das 

atenções, pois os musicistas dividem com eles esse espaço cúltico e as atenções.  

Sobre essa prática, o sacerdote como o “único” atuante e os fiéis apenas como 

assistentes, Flores (2006, p. 44) diz que “A involução chegou a seu máximo, tanto que a 



23 
  

liturgia se identificava como exteriorismo rubricista e já não mais como centro da vida e da 

experiência cristã, mediante a qual se comunicava aos seres humanos o mistério de Deus em 

Cristo”. Nesse caso, a liturgia já se assemelhava a um monólogo de uma peça teatral. 

Nessa época houve empenho dos papas no sentido de fazerem estudos para uma 

revisão da liturgia e da música sacra litúrgica.  A autoridade dos concílios e dos chefes da 

igreja católica determinou critérios que faziam discriminação entre a “boa” música e a música 

“ruim”, que poderia elevar a alma ou produzir efeitos negativos.  

De forma análoga, no século XVI, Lutero, de certa forma, impôs seus critérios 

discriminatórios para o repertório musical cúltico da igreja que surgia, assunto a ser 

aprofundado no capítulo seguinte. A autoridade papal na época, no que diz respeito à escolha 

do repertório musical, selecionava o que podia e o que não podia ser cantado. Essa 

“discriminação", séculos depois, ainda permanece em igrejas protestantes históricas, onde os 

“ministros de louvor”, leigos, têm a prerrogativa de escolher entre a “boa” música e a música 

“ruim”, para ser utilizada nos serviços cúlticos da igreja do presente século. Eles, os padres, 

criam no poder da música para elevar a alma à contemplação das coisas divinas, o que podia 

influenciar positiva ou negativamente o caráter de quem a ouvia.   

Em um contexto musical sacro que aponta para a exterioridade, já nessa época, 

transformou-se em um grande espetáculo teatral, modificando a essência da liturgia. 

Aprofundando-se nessa matéria, Flores (2006) denomina essas mudanças de “inflação na 

liturgia”, e acrescenta que: 

O perigo maior foi determinado pela chamada “inflação na liturgia”, na qual o 
aparato, na medida em que era cada vez mais exterior, tornava maior e mais 
profunda a incompreensibilidade dos ritos. Nessa situação, achamo-nos diante de 
uma liturgia que se torna espetáculo, de modo que estamos muito longe de uma 
liturgia que se faz vida (FLORES, 2006, p. 47). 

Em uma liturgia que se assemelha a uma grande peça teatral na qual prevaleciam 

os aspectos estéticos, por meio das performances musicais, a beleza plástica das cores das 

vestimentas e dos movimentos corporais que prevalecem sobre o sagrado, é o que Flores 

chama de “inflação na liturgia”. Portanto, essa “inflação na liturgia” pode acontecer nos cultos 

show da atualidade, ou nos shows gospel caracterizados pelos aspectos estéticos e 

performáticos que fazem parte também do seu escopo, como os próprios nomes indicam.  

Debord (1997, p. 14) diz: “O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma 

relação social entre pessoas, mediada por imagens”. Nesse sentido, um espetáculo cúltico 

caracteriza-se pela relação social entre os fiéis. Para esse autor: “o espetáculo constitui o 

modelo atual da vida dominante da sociedade”.  
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Concluindo, vive-se, neste século em algumas igrejas históricas um período que 

pode ser classificado como de “espetacularização do culto” mais especificamente nos 

momentos musicais, caracterizando certo drama litúrgico-musical. Por um drama litúrgico-

musical entende-se como sendo uma ação teatral cantada durante os ofícios para a edificação 

dos fiéis e contribuem para enriquecer e embelezar a liturgia cúltica.  

1.2 A música sacra litúrgica nos serviços religiosos: o ofício e a missa 

 Na história da música, a música sacra sempre esteve presente nos ofícios 

religiosos desde a antiguidade, as primeiras comunidades cristãs e até nossos dias. A música 

sacra litúrgica deve, acima de tudo, refletir o sagrado, a fé, os ensinamentos de Cristo, e não 

apelar aos sentidos, às paixões humanas.  

As duas categorias principais de serviços religiosos da igreja católica, de acordo 

com Grout e Palisca, são o ofício e a missa: 

  

O ofício, celebrado pelo clero popular e pelos membros das ordens religiosas, 
compõe-se de orações, salmos, cânticos, antífonas, responsos, hinos e leituras. A 
música para os ofícios está compilada num livro litúrgico chamado Antiphonale, ou 
Antifonário. Os principais momentos musicais dos ofícios são o canto dos salmos, 
com as respectivas antífonas, o canto dos hinos e dos cânticos e a entoação das 
lições (passagem das Escrituras), com os respectivos responsórios. (GROUT; 
PALISCA, 2007, p. 51). 
 
 

Em se tratando de música sacra, as vésperas, as matinas, que compõem de cantos 

antigos, e as laudas, que são os ofícios mais importantes que compõem a liturgia dessa igreja, 

uma forma plena de celebrar a missa solene (missa solenmis) consta de peças cantadas por um 

celebrante, um diácono ou um subdiácono, além do cantochão ou canto polifônico 

interpretado por um coro e/ou pela congregação. Nesses serviços religiosos da igreja católica 

são utilizadas músicas específicas para cada momento litúrgico. 

Quanto ao ordinário da missa solene, sequência das músicas (Kyrie, Glória, 

Credo, Sanctus, Agnus Dei e Ita, missa est) que deveriam ser cantadas no Intróito, da Liturgia 

da Palavra, e na Liturgia da Eucaristia, respectivamente, e de como deveriam ser executadas 

as antífonas e os salmos. Existia, portanto, uma sequência lógica na ordem pela qual as 

músicas eram apresentadas e por quem deveriam ser executadas. 

A Liturgia Tridentina é a liturgia da missa do rito romano que foi publicada no 

período de 1570 a 1962, celebrada em todo o mundo católico. Nessa liturgia, não havia 

participação musical dos fiéis nos cantos e houve um período em que as mulheres não 

cantavam nas celebrações litúrgicas dentro das igrejas, e as músicas utilizadas nas liturgias 
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eram executadas pelos clérigos e pelo coro, em latim, com músicas sendo cantadas em todas 

as partes da celebração, desde a entrada dos clérigos, com uma antífona para o intróito. Essas 

antífonas se destinavam originalmente mais a um grupo de cantores do que a solistas, por um 

coro ou dois coros que se alternavam, e consistia de um salmo que era cantado para a entrada 

do celebrante, que posteriormente ficou reduzido à antífona com apenas um versículo do 

salmo. O coral participava no intróito e a participação dos solistas acontecia nos graduais e 

aleluias, assim como os responsos entre o solista e o coral, e o padre e o coral. Nos graduais, 

as melodias são mais ornamentadas e as aleluias consistem num refrão sobre a palavra aleluia, 

cujo solista canta a palavra aleluia e o coro repete da maneira que compreende. Já os tractos 

são os cantos mais longos da liturgia, em parte, porque têm textos longos, e, em parte, porque 

as suas melodias são alongadas pelo uso de melismas. ou seja, pela utilização de várias notas 

para uma palavra ou sílaba, o que torna a frase musical mais longa. 

Por sua vez, os responsórios são refrões de versículos pelos quais o coro responde 

aos versículos dos salmos cantados pelos solistas. Com o tempo, esses responsórios tornaram-

se grandes peças com vocalizes, geralmente em três partes: refrão/versículo/refrão. Já o 

magnificat era cantado sobre uma fórmula muito semelhante à dos salmos, como o último 

canto do serviço. 

Nessa litúrgia, os fiéis se comportavam praticamente como expectadores. Sobre as 

funções dos clérigos e a postura dos fiéis, Flores (2006, p. 45) sintetiza: “Portanto, o clero faz 

a liturgia, o povo assiste a liturgia. Cria-se uma ruptura entre uma liturgia clericalizada e o 

povo que busca nas devoções a alternativa de uma liturgia que não compreende e na qual não 

participa”. Assim sendo, em boa parte da Idade Média, a liturgia comunitária cedeu lugar a 

uma liturgia clerical. Neunheuser (2007, p. 165) refere-se aos aspectos negativos na época 

dessa liturgia falando da “Distância sempre crescente entre celebrantes e fiéis; assistência 

passiva; o povo contenta-se só em ‘ver’; poucas comunhões; preponderância do método 

alegórico na interpretação dos ritos”. Para esse teórico, os clérigos colocavam-se em um 

patamar que os separava dos fiéis; assim, esses fiéis “assistiam” às representações cênicas e 

musicais desenvolvidas pelos celebrantes.  

A música sacra litúrgica ambrosiana também apresenta grandes vocalizes, porém 

com maiores graus de dificuldade técnica e musical para a execução, isto é, cantar uma 

determinada melodia em cima de uma vogal, era reservado somente às vozes bem treinadas, 

tornando assim as melodias mais enriquecidas por esses ornamentos. Destaca-se nesse modelo 

litúrgico as aclamações, antífonas e os responsos. Sendo assim, também na liturgia 
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ambrosiana restava aos fiéis leigos em música praticamente assistirem à execução de uma 

performance vocal que privilegiava o virtuosismo vocal na execução desses vocalizes.  

Um grande legado foi a compilação de um repertório sacro litúrgico contido na 

obra “Magnus Liber Gradualis et Antiphonaris”, coleção litúrgica de importância universal 

que apresenta motetos, composições a três vozes, tendo como melodia principal um canto 

gregoriano com discantes. Sabe-se que no século IX já existem 5 escolas de Canto Litúrgico: 

Bizantina, Ambrosiana, Galicana, Visigótica e Gregoriana ou Romana. Para a época, essa 

grande quantidade de escolas especializadas em canto litúrgico deve-se ao alto grau de 

dificuldades rítmicas e melódicas do repertório musical litúrgico, assim como também à 

grande demanda devido as dificuldades dos músicos, levando-os a procurarem essas escolas 

não só em face às dificuldades musicais e técnicas encontradas na execução do repertório 

musical litúrgico, mas também pela multiplicidade de gêneros musicais existentes, cada um 

com suas especificidades e características estilísticas. 

Os motetos, cantados a três vozes, continham certo grau de dificuldade 

harmônica, acrescentando a essa as dificuldades técnicas para a sua execução e as partes em 

discanto, que exigiam muita musicalidade e domínio teórico-musical. O discanto consistia em 

uma ou mais vozes, no caso do moteto, que entoavam melodias diferentes, e aparecia uma voz 

em discanto executando uma melodia superior improvisada. Esse gênero musical era 

executado pelos clérigos e pelo coro, geralmente alunos das escolas especializadas em 

música. 

Nos primeiros séculos do cristianismo havia os defensores da música sacra 

litúrgica de qualidade, e por isso ela chegou até nós, mas também havia aqueles que 

procuravam até mesmo em desqualificá-la. Atualmente, há vários ascetas neste século, 

clérigos ou leigos que, talvez por não conhecerem a história da música sacra no cristianismo, 

não a preferem e praticamente não utilizam a música sacra litúrgica tradicional nos serviços 

religiosos, substituindo-a pela música contemporânea nas liturgias, seja na liturgia católica ou 

na liturgia dos cultos das igrejas protestantes históricas. Entre a tradição e a inovação, esses 

inovadores no protestantismo histórico marcaram uma nova etapa na história da música sacra 

litúrgica, o movimento musical gospel, matéria que será aprofundada no capítulo seguinte. 

Sobre a liturgia que precedeu à reforma protestante, Gerhards e Kranemann (2012, 

p. 114) afirmam que: “A liturgia se tornava cada vez mais uma encenação espiritual da qual 

os fiéis participavam ainda apenas exteriormente. (...) Nasciam assim as cantiones latinas e 

em parte também vernáculas, cantigas edificantes voltadas à contemplação emocional total ou 

quase totalmente desprovidas de conteúdo teológico”. 
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A liturgia era uma atividade desenvolvida pelos clérigos e seus auxiliares que, em 

relação aos fiéis, comportavam silenciosamente na maior parte do tempo das celebrações. 

Nesse contexto, surgem as canções populares apelativas ao emocional dos fiéis. No século 

XV, desenvolveu-se a devotion moderna, com um forte acento individual orientado para a 

meditação efetiva e a imitação de Cristo, com a liturgia se transformando em meditação, uma 

grande inovação: do espetáculo à meditação. 

1.3 A liturgia e a reforma protestante 
 

As orientações de Lutero, em se tratando da liturgia, apontavam para uma 

profunda transformação das práticas litúrgicas existentes. Se referindo à liturgia católica, 

Buyst (2003, p.43) diz que: “A liturgia, de fato, estava afogada no vigor luxuriante do 

alegorismo mais fantasioso e vazio”. Lutero travou grande luta contra as práticas litúrgicas 

católicas do seu tempo, quanto às missas, em seu entendimento, sem a comunhão dos fiéis, e 

o combate ao aspecto do sacrifício, produzindo assim uma reforma antilitúrgica. Assim, 

Lutero acaba praticamente substituindo o altar de sacrifícios pelo púlpito. Para Chupungco 

(2008, p. 41), “A liturgia tem elementos substituíveis, mas nem tudo pode ser substituído. 

Para saber o que pode ser mudado e o que precisa permanecer, é importante fazer uma 

distinção, na medida em que isso for possível, entre o conteúdo teológico e a forma litúrgica 

de um rito”. Entretanto, Hahn (2011, p. 100) diz que “Lutero não se apressou em fazer uma 

liturgia evangélica até que todos entendessem a teologia que estava por trás da liturgia. (...) 

Lutero ensinou e pregou a teologia da Reforma durante seis anos antes de empreender 

qualquer reforma litúrgica”. Segundo esse autor pode-se concluir através de suas palavras que 

se tratou de uma reforma planejada e consciente segundo os princípios da teologia reformada. 

De acordo com López Martín (2006, p. 110), “Na Reforma Protestante a liturgia ficou 

reduzida à palavra, ao batismo e à ceia com caráter puramente comemorativo”. 

Consequentemente, a música sacra litúrgica protestante também passou por profundas 

mudanças paralelamente às mudanças litúrgicas, assunto que será abordado no próximo 

capítulo. 

Um dos destaques mais importantes da reforma litúrgica promovida por Lutero foi 

a utilização da língua materna nos serviços religiosos, em substituição ao latim. Com a 

introdução da língua materna na liturgia, nas comunidades que aderiram a reforma, uma 

grande mudança, as celebrações litúrgicas já passaram a ser feitas em língua materna. 

Portanto, para a concretização dessa mudança, Lutero compôs uma missa em alemão e uma 

regulamentação para a sua celebração em Wittemberg. 
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Mesmo tendo alterado as palavras da liturgia para melhor adequação aos seus 

pontos de vista a certas questões teológicas, Lutero pretendia conservar o latim nos serviços, 

em parte, porque o considerava importante para a educação dos jovens. Logicamente, uma 

cisão litúrgica dessa natureza não aconteceu instantaneamente, pois o latim perdurou 

hegemonicamente nas celebrações litúrgicas por séculos e, naturalmente a mudança aconteceu 

paulatinamente, mesmo porque a tradução de textos e a composição musical de um repertório 

litúrgico em língua materna requeria algum tempo. Portanto, essa substituição do idioma foi 

inevitável e aconteceu devido às convicções e o empenho de Lutero e seus colaboradores. 

Com essa cisão no cristianismo e o nascimento da igreja protestante, algumas 

práticas ritualísticas católicas foram abolidas pelos reformadores não só para que os fiéis não 

se lembrassem desses rituais, mas porque as práticas desses rituais iam de encontro com os 

ensinamentos da teologia reformada, produzindo assim, consequentemente, um afastamento 

do catolicismo. Referindo-se a algumas características da reforma protestante, em relação ao 

catolicismo, Dolghie (2007, p. 99) diz: “Se o culto católico havia-se tornado um culto clerical, 

exarcebado em ritos distantes do povo, o protestantismo, por outro lado, sofreu consideráveis 

perdas cúlticas ao abandonar uma liturgia ritualística”. A questão levantada é: Quais perdas 

cúlticas poderiam ter acontecido no protestantismo com o abandono de algumas formas 

ritualísticas? Se na concepção católica houve perda, na concepção renovada de Lutero 

pensava-se o contrário. Essa situação de ruptura produziu o culto protestante com suas 

características, o qual privilegiava a participação maciça dos leigos, principalmente nas 

atividades musicais com o canto congregacional, e também um novo repertório musical 

cúltico, assunto que receberá maior atenção no próximo capítulo. 

No protestantismo histórico, a partir de Lutero, a liturgia foi paulatinamente sendo 

substituída por uma ordem de culto que organizava a sequência em que as partes do culto 

deveriam acontecer, principalmente em ocasiões especiais, como na celebração dos batismos 

e da ceia. Flores (2006, p. 60) afirma que, com a reforma de Lutero, “não se chega a uma 

reforma, mas a uma abolição da liturgia”. Lógicamente, esse autor se refere a liturgia católica, 

que foi abolida por Lutero, criando, a partir de então, uma liturgia protestante. 

Lutero não mais aceitava o modelo litúrgico católico caracterizado pela beleza 

estética através das impressões visuais produzidas pelas cores diversas e as performances 

musicais e teatrais dos clérigos e músicos profissionais em um repertório musical inacessível 

aos leigos, o qual privilegiava mais o virtuosismo vocal e instrumental. Citando São 

Bernardo, Maraschin (1996, p. 26) diz: “Não devemos cantar o que não entendemos, 

reprovando qualquer cântico que chama atenção apenas para a perícia vocal”. Entende-se que 
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a liturgia não deve ser um teatro ou uma dramatização, não é ritualismo vazio ou expressão 

humana de religiosidade. Sendo assim, grande parte das igrejas protestantes preocupou-se 

mais em proporcionar um ambiente mais austero em sua origem. 

O catolicismo caracterizou-se visualmente pela variedade de cores litúrgicas nas 

vestes clericais, conforme o tempo litúrgico ou o tempo das celebrações, como branco, 

vermelho, verde, roxo, negro e rosa, e nos gestos litúrgicos produzidos pelos sacerdotes, cujo 

visual era atraente aos olhos dos fiéis. Já no protestantismo, contrariamente, não davam ênfase 

à estética, entendendo que a atenção dos fiéis deveria ser direcionada para a palavra em seus 

cultos. Na música sacra litúrgica, as igrejas reformadas dedicaram-se principalmente à música 

vocal no estilo coral, e, em segundo plano, à música instrumental, pois acreditavam que a 

música poderia expressar os gemidos inexprimíveis da alma. 

Em se tratando das práticas ritualísticas no protestantismo histórico na atualidade, 

vêm sendo transformadas de uma adoração silenciosa e introspectiva, para a exteriorização de 

uma adoração barulhenta e contemplativa, apresentando também um desvio de funções que, 

antes, eram reservadas somente aos sacerdotes. Segundo Chupungco (2008, p. 125): “As 

normas litúrgicas definem claramente o papel de cada um na assembléia hierárquica, de modo 

que a recitação de certas fórmulas é rigorosamente reservada ao presidente da assembléia”. 

Como as regras litúrgicas no protestantismo histórico são de particular interpretação, 

marcadamente entre os batistas, devido à autonomia das igrejas, e, no presbiterianismo, 

devido à concessão da igreja ou dos líderes religiosos, leigos têm assumido a função da 

pregação e de exortação da palavra durante o momento de cânticos nos serviços cúlticos, 

antes reservada somente aos pastores, caracterizando assim também uma grande mudança.   

Sobre essas adaptações, Chupungco (2008, p. 21) comenta que: “Para a 

atualização da liturgia, é inevitável adaptá-la às circunstâncias contemporâneas, fazer os 

ajustes necessários e acomodar o pensamento atual sobre o culto público”. Essas modificações 

litúrgicas, denominada de “atualização” da liturgia, vem acontecendo nas igrejas protestantes 

históricas e ocorre nas relações entre os limites de atuação do músico e do pastor e as relações 

entre música e prédica. 

Entretanto, na atualidade, nas atividades religiosas existe uma liturgia observada 

durante os momentos de cânticos que está repleta de símbolos, com seus significados. As 

atitudes e os gestos de dirigentes, especialistas ou de leigos e de fiéis nas atividades religiosas 

como se colocar de pé, ajoelhar-se, levantar as mãos, levantar a mão direita, colocar a mão 

sobre o coração, espalmar as mãos, entre outras, estão repletas de símbolos litúrgicos.  
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A Contra Reforma preconizada pelo Concílio de Trento salvou a liturgia católica 

do século XVI e propôs-se modificações para uma tentativa de retorno às fontes, formas 

litúrgicas e uma volta à tradição litúrgica, lógicamente impulsionado pelas mudanças oriundas 

da reforma protestante. 

De acordo com López Martín (2006, p. 110): “O Concílio de Trento se ocupou 

dos sacramentos, mas foram abordados tão-somente os problemas dogmáticos e disciplinares. 

(...) Decidiu-se manter o uso da língua latina na liturgia”. Com a substituição do latim pelas 

línguas vernáculas e com o Concílio Vaticano II, de 1962-1965, o canto gregoriano foi 

praticamente extinto dos serviços religiosos da igreja católica, mas predominou na liturgia 

católica por praticamente toda a Idade Média e, a partir do Renascimento, começou a entrar 

em fase de decadência e desuso, devido ao surgimento de outros gêneros musicais. Com o 

enfraquecimento do canto gregoriano na igreja católica, o coral luterano florescia e 

desenvolvia em todos os paises onde chegava o protestantismo. 

A história da liturgia, nos moldes católicos, na modernidade, começou a entrar em 

crise, pois foi negada pelos protestantes e, até certo ponto, praticamente esquecida pelos 

católicos a partir do século XVI, mesmo com as tentativas de reestruturação por parte do 

Concílio de Trento.  

A partir do humanismo, a palavra liturgia se tornou usual no Ocidente. 

Inicialmente, a liturgia referia-se ao sentido da missa; a partir do século XVIII, o seu 

significado foi estendido para todas as ações da celebração litúrgica. Atualmente, o conceito 

de liturgia é utilizado por várias igrejas cristãs. 

 
1.4 A renovação litúrgica do protestantismo no Brasil  
 

Para entender o processo de renovação litúrgica de um povo, parte-se do princípio 

de que esse padrão litúrgico pode exercer um papel fundamental e decisivo nessa mudança 

litúrgica. Quando uma igreja está consciente de seu padrão cultural, reagirá naturalmente 

contra um padrão litúrgico de outro país, que lhe fora imposto. Um padrão cultural é uma 

qualidade de um determinado grupo social; seu modo típico de se expressar, pensar e falar 

que afeta as ideologias e os valores do grupo; é transmitido entre as pessoas, podendo, assim, 

distinguir-se uma sociedade de outra por meio das diferenças do padrão cultural. Sendo assim, 

esse padrão litúrgico-musical-cultural, introduzido nas atividades das igrejas protestantes 

históricas por um processo de “aculturação”, foi, ao longo dos tempos, sendo modificado e 

adaptado ao padrão litúrgico-musical-cultural brasileiro. 
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As liturgias nos cultos de algumas igrejas protestantes históricas ainda 

permanecem praticamente as mesmas dos países de origem, elaboradas por outras culturas; e 

ainda se perpetuam em algumas igrejas como se tivessem poderes mágicos para torná-las 

perenes e imutáveis. Maraschin (1996, p. 135) diz que: “A libertação das fórmulas herdadas 

deixará o caminho aberto para a criação litúrgica local a partir das experiências do nosso povo 

e da nossa integração na cultura local”. Para que isso aconteça, ele completa que a liturgia 

precisa se libertar também da “tirania dos hinários” que foram herdados e de um tipo de 

música alienígena trazida e introduzida nos serviços cúlticos das igrejas históricas. Então, a 

idéia é de se jogar fora toda uma herança que faz parte de uma experiência evangélica 

brasileira?  

Percebe-se, com mais clareza, neste século, que essa libertação de uma música 

estrangeira ainda não aconteceu em sua totalidade em nosso país, pois, mesmo com o 

movimento e o mercado musical gospel que, teoricamente, pretende valorizar a música 

brasileira, composta por brasileiros, privilegiando a nossa cultura, apresenta no seu repertório 

uma série de músicas importadas da Austrália e da América do Norte, compostas pelo 

Ministério Hillsong e Marcos Witt, Paul Baloche, Don Moen, entre outros, e que foram 

traduzidas para o português ou que possuem uma versão em português; foram gravadas por 

músicos brasileiros e são utilizadas nos serviços cúlticos de igrejas protestantes históricas 

brasileiras, o que não difere em muito da tirania dos hinários oficiais tradicionais, em se 

tratando de música alienígena. Nesse sentido, referindo-se à utilização da música gospel nas 

atividades cúlticas, existe também certa “tirania”, se a compararmos à “tirania dos hinários”, 

inculcando, de certa forma, também uma cultura importada imposta e incorporada por igrejas 

protestantes históricas. 

Chupungco (2008, p. 35) se refere a uma inculturação litúrgica: “Uma liturgia 

inculturada é uma liturgia cuja forma, linguagem, ritos, símbolos e expressões artísticas 

reflitam o padrão cultural da Igreja local”. Portanto, uma liturgia cujo padrão cultural difira 

daquele da igreja local precisa de se adaptar ou será relegada à intolerância. Sendo assim, uma 

liturgia exportada pelo protestantismo de missão, diferente do padrão cultural brasileiro, 

precisa ser adaptada. O mesmo acontece com parte da música gospel que é composta por 

outra cultura, de outro país, incorporada às atividades cúlticas no Brasil, mesmo com texto em 

português, também precisa ser adaptada. 

As primeiras manifestações da renovação litúrgica protestante no Brasil foram de 

natureza musical. Algumas experiências provavelmente começaram a ser feitas no final da 

década de 1950, maior ênfase na década de 1960, com a introdução dos corinhos e de ritmos 



32 
  

brasileiros na liturgia, sendo reprovado pela ala conservadora. Em Montes Claros, cidade 

onde se realizou a pesquisa de campo, a renovação litúrgica nas igrejas batistas e 

presbiterianas históricas, nestes termos, ocorreu tardiamente, iniciando na década de 1970. 

Nas igrejas protestantes históricas brasileiras, a música sacra litúrgica estava 

baseada nos hinos tradicionais contidos nos hinários oficiais, o que predominou 

hegemonicamente até o final da década de 1970. Referindo-se ao órgão e o coral, que 

prevaleceu nas igrejas protestantes históricas por séculos, tentou-se manter seu espaço elitista 

e solene em meio ao surgimento de novos instrumentos musicais mais populares. Já o coral à 

capella com suas dificuldades técnico-musicais e partituras indecifráveis ao leigo perderam 

espaço para os “ministérios de louvor” e “ministros de louvor” com seus back-vocals”. 

Contudo, pode-se constastar que essas partituras para coral, assim como os hinários com 

partituras perderam lugar para um repertório musical que não é disponibilizado em partitura, 

mas em CDs, DVDs e na internet. A partir de então, iniciou-se um movimento musical nas 

igrejas protestantes históricas brasileiras não só com guitarras, mas também com baterias, 

teclados, contrabaixos elétricos e outros instrumentos. Mais tarde, esse movimento recebeu o 

nome de música gospel, que vem modificando paulatinamente o contexto musical sacro-

litúrgico em praticamente todas as igrejas, com a inserção de novas músicas e de novas 

práticas musicais, colocando os hinários tradicionais que compõem uma hinódia oficial 

centenária em desuso. 

Na contemporaneidade, o cenário litúrgico do protestantismo no Brasil tem 

incorporado os movimentos corporais e a dança de volta aos cultos, hoje presentes nos 

serviços cúlticos com o caráter de adoração contemplativa inicialmente por parte das igrejas 

neopentecostais, produzindo certa performance teatral dos dirigentes e dos fiéis.  Para 

Maraschin (1996, p. 128), “A dança litúrgica é uma espécie de teatro. Aliás, num certo 

sentido, a liturgia toda é teatro. Ela serve para representar”. Esse movimento estético-litúrgico 

contemporâneo tem alcançado grande parte das igrejas protestantes históricas em suas 

atividades cúlticas, sabendo-se que ainda existem aquelas que procuram preservar uma 

liturgia mais conservadora. 

Antes da reintrodução da dança propriamente dita nas atividades cúlticas 

contemporâneas, tudo começou com os chamados grupos de coreografia, atividade artística 

presente em várias igrejas protestantes históricas, como uma apresentação artística por parte 

de um grupo de crianças, de adolescentes ou de jovens que produzem gestos corporais com 

uma música de fundo; prática essa que foi incorporada aos serviços cúlticos de várias igrejas, 

como atividade artística. 
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A partir do início da década de 70, no Brasil, uma discografia evangélica em fase 

de crescimento trazia novas músicas em vários estilos, destacando-se o grupo musical 

Vencedores por Cristo. Nesse período, os grupos protestantes históricos conservadores, 

timidamente, começaram a aderir a essa nova música popular evangélica. Todavia, esses 

conservadores ainda preferiam, em maior escala, as baladas românticas norte-americanas, 

mesmo que de qualidade duvidosa, sob a ótica dos inovadores.  

Nas igrejas, os violões e as baterias foram admitidos inicialmente em ocasiões 

especiais e, nos cultos oficiais das igrejas, em principio, com reservas, instalando crises, mas 

conquistando o seu espaço, assim como os instrumentos de percussão, como tambor, carrilhão 

e outros. Entretanto, quando as reuniões eram solenes, voltava-se para o uso do piano, 

harmônio, ou órgão tradicional, de foles ou elétrico, e, posteriormente, dos teclados. 

Nos seminários teológicos ou nas faculdades de teologia protestantes, a liturgia, 

quando citada, tem, entre outros nomes, o mais utilizado, o de “culto cristão”, não se dando a 

ela o devido valor e lugar que deveria merecer nos currículos. Portanto, as igrejas protestantes 

históricas do século XXI se limitam, quando a possuem, a uma ordem de culto. Destarte, nada 

tem sido mais repetitivo do que o culto protestante que obedece a uma ordem de culto 

estabelecida pela sua direção, seja por um leigo, seja pelo pastor. Em algumas igrejas, a 

liturgia ainda tem sido clerical, ou é dirigida por leigos com mentalidade clerical, sendo que a 

participação desses leigos na direção dos serviços cúlticos acontece por mera concessão por 

parte de seus líderes.  

  
 1.5 Tensões litúrgico-musicais 

Nesse contexto litúrgico-musical acontecem alguns pontos de tensão em relação 

aos estilos e diversos ritmos musicais introduzidos nos serviços cúlticos das igrejas e às 

práticas de alguns dirigentes influenciando os fiéis; tensões estas que geram discussões e 

debates produzindo tensões internas, onde os “agentes especializados” se opõem à 

autoprodução dos “leigos”, ou entre si no atendimento às demandas dos leigos. O simples fato 

da existência de um debate nessa área sugere que se está diante de um problema a ser 

resolvido. 

Na concepção das igrejas protestantes históricas, pode-se entender por agentes 

especializados os pastores, e, por leigos, os dirigentes de música, vocalistas e instrumentistas. 

As tensões citadas apontam para certa discordância entres os pastores em relação ao que 

produzem e executam os leigos, e às tensões existentes entre os pastores em relação ao que 

querem fazer e ao que estão fazendo os leigos.  
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Outra discussão está relacionada à utilização de hinos ou de cânticos nos serviços 

cúlticos das igrejas protestantes históricas. Há aqueles pastores e/ou dirigentes de música que, 

sem critério, colocam na liturgia dos cultos as duas formas de composição musical, hinos e 

cânticos, no intuito de agradar os dois lados: os tradicionais e os inovadores. Percebe-se com 

esta prática que além de se preocuparem com o estilo musical existe também a preocupação 

de manter os fiéis como adeptos e pertencentes à membrezia da igreja devido a concorrência. 

Nesse embate ideológico, como ficam os fiéis? 

A utilização de diversos instrumentos musicais não convencionais nos serviços 

cúlticos das igrejas, devido às associações que se faz, tem ocasionado discussões a esse 

respeito e produzido momentos de tensão entre aqueles que entendem que todo e qualquer 

instrumento musical pode ser utilizado nos cultos e aqueles que fazem restrição a utilização 

de alguns instrumentos musicais nos cultos da igreja, por razões diversas. 

Os dirigentes leigos dos ministérios de louvor responsáveis pela escolha, 

preparação, execução e direção do repertório musical cúltico, hoje denominados de “ministros 

de louvor”, com suas frases de comando, estão realizando atividades durante os cânticos que, 

anteriormente, eram de domínio exclusivo dos pastores, e muitos abriram mão. De outra 

forma existem pastores que entendem que os serviços cúlticos tem que ser dividido para não 

sobrecarregar. Esse é também um ponto crucial de tensão: até onde vai a função dos 

dirigentes da música?  

E nesse contexto como ficam os fiéis? Tem que se adaptar? O que fazer para 

mantê-los como adeptos? Mas em qual contexto? Quais fiéis? Os que preferem os hinos dos 

hinários tradicionais ou os que preferem a música gospel? Os que preferem o rock ou os que 

preferem as baladas românticas? É simplesmente uma questão de preferência musical? 

Contudo, entende-se que as igrejas protestantes históricas estão se adaptando a esses novos 

contextos em que vivem e atuam esses músicos, se deseja mantê-los na igreja. Esse é outro 

ponto de tensão. 

Também se constitui um ponto de tensão as relações entre pastores, músicos, fiéis 

e sonoplastas no que se refere ao volume dos diversos instrumentos musicais e dos 

microfones que amplificam o som das vozes, produzem uma massa sonora através de 

possantes equipamentos sonoros que podem produzir danos irreparáveis ao aparelho auditivo, 

com uma exposição superior a 90 decibéis, o que tem ocasionado várias reclamações por parte 

de fiéis em todas as igrejas pesquisadas, nos cultos onde aconteceu a observação participante. 

Ultimamente, com a utilização do Datashow para projeção das letras dos hinos e 

cânticos, assim como também de textos bíblicos nos serviços cúlticos veio à tona um 
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problema emergente relacionado a não utilização das mídias impressas por parte dos fiéis, 

problema que se agravou com a utilização de tablets e/ou smatphones, por parte de muitos 

fiéis, também em substituição à bíblia em formato de mídia impressa, o que tem sido objeto 

de preocupação por parte de pastores. 

Portanto, nesse contexto litúrgico-musical, estabelecem-se tensões nas 

comunidades evangélicas que se encontram entre a tradição e a inovação. 

 
1.6  Conceitos e formas de culto cristão 

 

Para construirmos uma definição do que é culto, um culto cristão, partiremos de 

alguns questionamentos: seria, portanto, uma forma religiosa de adoração à divindade? Seria 

uma solenidade formal? Seria uma reunião para cantar músicas religiosas como 

entretenimento? Seria um momento de comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo?  

De acordo com López Martín (2006, p. 84): “A palavra culto (do latim, cultus, 

colere: ‘honrar’, ‘venerar’) é, certamente, muito genérica, mesmo dentro da linguagem 

religiosa. O culto é a expressão concreta da virtude da religião, enquanto manifestação da 

relação fundamental que une o homem a Deus”. Completa a definição dizendo: “O culto 

cristão é definido pelos atos internos e externos nos quais o homem crente e a comunidade 

expressam sua vinculação existencial a Cristo e são transformados pela ação do Espírito para 

fazer da própria vida – na fé e no amor – o culto espiritual agradável ao Pai” (LÓPEZ 

MARTIN, 2006, p. 89). 

Pode-se entender também que a palavra culto é um termo que descreve um evento 

ou um ritual espiritual praticado pelos fiéis de um determinado segmento religioso que seja 

agradável à divindade, como um mistério supremo da presença de Cristo, um encontro com o 

transcendente. 

Embora o culto cristão seja espiritual, invisível, não ser somente uma composição 

de mistérios humanos, recebe influências do contexto social e cultural em que está inserido, e 

este contexto sócio-cultural tem influenciado e modificado a forma das atividades cúlticas nas 

igrejas protestantes históricas. Do final do século XIX até a primeira metade do século XX, o 

culto protestante brasileiro recebeu as influências do modelo cúltico norte-americano e do 

modelo cúltico europeu, que foram impostos. A cultura musical desses países foi introduzida 

na cultura musical brasileira através de seus hinos. Ultimamente, no território brasileiro, um 

novo repertório musical cúltico tem influenciado diversos contextos culturais brasileiros, 
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utilizando-se da música gospel e, assim, praticamente padronizando um modelo musical 

cúltico que foi absorvido pela maioria das igrejas evangélicas. 

Os cultos são públicos, e nessa perspectiva, o culto público é o que a autoridade 

eclesiástica diz e faz em relação aos agentes e as ações a serem realizadas pelos fiéis. 

Portanto, essa idéia de culto é clerical, pois estabelece os procedimentos e as ações a serem 

realizadas pelos fiéis. Empregado em lugar da palavra liturgia, o conceito de culto destaca 

apenas a veneração a Deus.  

O culto cristão genuíno e verdadeiro consiste no conhecimento, reconhecimento e 

na proclamação das obras de Deus, enquanto glorificação a Deus. É marcado pelo 

reconhecimento da soberania divina e pela proclamação das grandezas de Deus. O culto pode 

ser entendido também como uma celebração. Celebração dos atos de Deus através da história, 

como suas providências, seu pacto de redenção do homem através de Cristo, a salvação 

através do seu filho Jesus, na encarnação, na cruz, na ressurreição, e também na manifestação 

de poder, através da vinda do Espírito Santo. 

Portanto, uma celebração cúltica não pode ser transformada em um momento de 

satisfação de egos, de realização pessoal, de competição ou como um trampolim para a 

ascensão hierárquica, condição que produz visibilidade. Deve-se entendeer, na prática, que no 

culto os fiéis são apenas veículos ou canais do agir do Espírito Santo, mas tudo para a glória 

de Deus e não do homem. Se essa essência da fé se perde, o culto se desvirtuará e 

transformar-se-à em mera atividade lítero-musical, tendo o homem como o centro. 

Um culto cristão pode ser simplificado em 3 partes: adoração, oração e 

contemplação. Na adoração se reconhece a santidade de Deus em relação ao homem pecador. 

Na oração se eleva a Deus a gratidão e súplicas. A contemplação é antiga e foi abandonada 

pelos evangélicos após a reforma, porém retorna neste século em muitas igrejas evangélicas. 

Ultimamente foi introduzido de forma atualizada em alguns momentos dos serviços cúlticos 

de algumas igrejas protestantes o silêncio litúrgico para uma melhor contemplação. Essa 

contemplação silenciosa praticada nos momentos de oração pelas igrejas tradicionais vem se 

modificando e ganhando muitos adeptos. Esse silêncio litúrgico, ou silêncio nos serviços 

cúlticos, pode ser constatado nas celebrações da ceia em igrejas protestantes históricas, com 

um alto nível de contemplação. Entretanto, esse culto silencioso, característico das igrejas 

protestantes históricas, tem sofrido profundas modificações, e elas começam nos momentos 

de cânticos, com ênfase no emocional.  

Dolghie (2007, p. 13) se refere a um “modelo bipolar” de culto protestante 

implantado no Brasil pelo protestantismo de missão, com a polarização entre a música e a 



37 
  

prédica onde a música estava subordinada à prédica. Anteriormente, a música estava 

subordinada à prédica, em um modelo de culto racional no qual o sermão era considerado a 

parte mais importante do culto. Devido ao seu caráter pedagógico, a música acompanhava-o 

com o mesmo sentido pedagógico, tanto na evangelização quanto no doutrinamento, para 

fixar verdades teológicas e doutrinárias. O culto protestante era um culto essencialmente 

evangelístico, modelo instalado no Brasil pelo protestantismo de missão, e tinha a mensagem 

evangelística como parte mais importante, baseando-se no que a bíblia diz (“como ouvirão se 

não há quem pregue?”) e não diz (“como ouvirão se não há quem cante?”). Todavia, esta 

concepção evangelística e pedagógica do culto protestante acaba cedendo lugar à concepção 

de um culto baseado em uma adoração contemplativa, emocional, com a introdução dos 

“corinhos”, ou “cânticos”, ou “canções”, compostos geralmente por instituições 

paraeclesiásticas, acabando-se, assim, por inverter os papéis, ficando, na prática, em muitas 

igrejas, a prédica subordinada à música, e esta acaba se tornando a parte mais importante do 

culto. Os novos estilos e ritmos musicais, com maior produção nas últimas décadas do século 

XX, e produção ainda maior no século XXI, acabaram ocupando a maior parte do tempo nos 

serviços cúlticos de várias igrejas do protestantismo histórico.  

Assim sendo, a bipolaridade do culto protestante citada por Dolghie, atualmente, 

permanece, mas assume características diferentes. O modelo bipolar, no qual a música era 

subordinada à prédica e a mensagem era a parte mais importante, servindo a música como 

acessório ou recurso pedagógico para a compreensão da mensagem, passa por modificações 

que caracterizam uma inversão de valores. Nas igrejas pesquisadas, o modelo bipolar 

funciona de maneira inversa, sendo a música a parte mais importante das atividades cúlticas, 

pelo tempo dedicado a ela e o comportamento diferenciado de dirigentes e fiéis durante os 

cânticos, em relação ao comportamento destes durante a prédica. Assim sendo, na prática, 

mesmo que inconscientemente, o carro-chefe nos serviços cúlticos passa a ser a música, ou o 

louvor, e não mais a mensagem na maioria das igrejas. 

Sendo assim, tanto na música quanto na prédica percebe-se que o caráter 

evangelístico característico dos serviços cúlticos no protestantismo histórico, neste século, 

cede lugar ao caráter doutrinário, com ênfase nos problemas e nas dificuldades da vida, assim 

como nas ações do Deus Todo-Poderoso e do seu filho Jesus, como solução para os 

problemas da vida. Diante dessas reflexões, percebe-se que, ultimamente, o culto cristão tem 

passado por profundas modificações ideológicas e estéticas, entre a tradição e a inovação. 

 



38 
  

1.6.1 O culto no Antigo Testamento 

A partir dessas questões conceituais sobre o culto, busca-se compreender como 

acontecia as atividades cúlticas no Antigo Testamento, suas características baseado em sua 

trajetória, e que de alguma forma fez parte da história desse povo. A partir da revelação divina 

a Moises, a peregrinação no deserto, o bezerro de ouro e a necessidade de afastamento das 

divindades pagãs, a organização do culto com a proibição das imagens até chegar a 

construção do templo em Jerusalém. Toda essa trajetória foi marcada por quedas desse povo, 

devido à influência de povos vizinhos, e quando isso acontecia havia uma ação de Deus no 

sentido de purificar. O exílio na Babilônia foi marcante na trajetória desse povo e, quando 

regressaram houve um processo de centralização do culto na cidade de Jerusalém. 

Segundo Castellano (2008, p. 137): “Uma das linhas mais sugestivas da teologia 

do culto no Antigo Testamento é a presença de Javé no meio de seu povo. O Deus de Israel é 

precisamente Javé”. E exemplifica: “(...) ‘Deus está presente na tenda do encontro, onde se 

encontra a arca da Aliança e onde o povo é convocado para escutar, orar, sacrificar (Ex 29,42-

43)’ (...) ‘Em um segundo momento da história cultual de Israel, o templo substitui a tenda 

como lugar da morada de Deus’”.  

Outra referência que gostaríamos de fazer sobre o culto no Antigo Testamento, 

está descrita na visão do profeta Isaias, baseada no capítulo 6, versículos de 1 a 9, fato 

ocorrido cerca de 800 a. C., para se fazer uma investigação da estrutura cúltica apresentada 

em divisões básicas, como: Adoração, Testemunho, Confissão, Mensagem, Missão e 

Consagração. 

1.6.2 O culto cristão no Novo Testamento 

No Novo Testamento, as palavras de Jesus à mulher samaritana falam de um 

“culto” a Deus, da adoração a Deus “em espírito e verdade”, mas com ações constituídas 

diferentemente das formas do culto cerimonial do Antigo Testamento, com um espírito 

totalmente novo. De acordo com Neunheuser (2007, p. 53), uma definição exata de culto é: 

“Adoração do Pai por meio de Cristo, no Espírito Santo”. Nos tempos de Jesus, o culto 

judaico conhece três locais com ações cultuais distintas: o templo, com o culto sacrificial 

realizado pelo sacerdote; a sinagoga, com a leitura da lei; o culto realizado no ambiente 

familiar. Após a morte de Cristo, o culto independe do lugar, mas pode acontecer onde dois 

ou três estiverem reunidos em seu nome. Referindo-se ao culto no Novo Testamento, López 

Martín (2006, p. 88) diz: “O fundamento do culto e de todas as suas expressões é, agora, a 



39 
  

pessoa de Jesus, ‘templo’ do culto verdadeiro”. Deus, na realidade, não está sujeito a um 

lugar; Ele quer morar com seu povo, e este povo é que se transforma em templo verdadeiro, 

morada de Deus. 

Portanto, não existe, nas páginas do Novo Testamento, um modelo cúltico para a 

igreja cristã. O culto realizado na sinagoga nos primeiros séculos do cristianismo era bastante 

simples: recitava-se o xemá e declarava as bênçãos de Deus derramadas sobre o seu povo. Na 

epístola do apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios e na primeira carta do apóstolo Pedro, 

ambas no capítulo 1, versículo 3, seguem o modelo sinagogal mas modificam o termo: de 

"Deus e Pai de Israel" para "Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo". As orações eram 

acompanhadas com o "amém" por toda a comunidade e posteriormente era feita a leitura dos 

profetas, como Jesus o fez na sinagoga, conforme descrito no evangelho de Lucas, quando leu o 

livro do profeta Isaias. Naturalmente, em seguida, a mensagem e o cântico de hinos.  

Se o culto na sinagoga tinha como o centro a leitura e o estudo das escrituras, o culto 

no templo tinha como centro o sacrifício. O culto dessa igreja, pelo menos nos tempos em que as 

cartas do apóstolo Paulo foram escritas, conteria a leitura de um salmo e o canto de um hino. 

Hinos que eram dirigidos a Deus em uma sinagoga ou no Templo passaram a ser dirigidos 

também a Jesus. 

Com a chegada dos missionários no Brasil, no século XIX, esse culto refletiu 

naturalmente o momento do culto protestante estrangeiro, trazendo também consigo a sua 

cultura e a sua música, que era ensinada pelos missionários. O culto era simples; continha 

apenas a leitura da bíblia, a mensagem, a oração e o cântico de hinos; era realizado em 

qualquer espaço, e este lugar refletia a presença do sagrado. Nesse período, o culto protestante 

passou a ter o seguinte pensamento: o crente vai ao culto para aprender. O pastor, que era o 

dirigente do culto, geralmente, trajava terno e gravata, o que o distinguia dos demais, pois era 

o dirigente. Ultimamente, o culto protestante aceitou e assimilou o seguinte pensamento: o 

crente vai ao culto para adorar. Esse pensamento caracteriza também uma grande mudança, 

não havendo também a preocupação de muitos pastores em trajar terno completo. 

Concluindo, a bíblia, regra de fé e prática do protestantismo histórico, no Novo 

Testamento, não se refere a um programa musical para o culto, apresentando apenas 

orientações superficiais, como no livro de Colossenses, (3:16), e Efésios, (5:19), referindo-se 

à utilização de salmos, hinos e cânticos espirituais, mas não aos ritmos ou à utilização de 

instrumentos musicais ou de quaisquer formas de interpretação dos gêneros musicais citados. 

Entretanto, a partir de uma particular interpretação, os pastores deram consentimento e os 
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dirigentes de música introduziram os diversos ritmos e instrumentos musicais nos serviços 

cúlticos das igrejas protestantes históricas. 

 
1.6.3 Atividades musicais cúlticas no século XX 
 

Na primeira metade do século XX, o culto protestante em solo brasileiro ainda 

reproduzia o modelo cúltico implantado pelos missionários estrangeiros que chegaram aqui no 

final do século XIX para organizar igrejas. Referindo-se à prédica no culto, Mendonça (2008, 

p. 226) diz que “ele é discursivo e racional, mais uma aula do que um encontro com o 

sagrado. O pequeno espaço reservado à emoção corre por conta do cântico congregacional, 

mas os hinos também são discursos”. O canto congregacional era o momento em que todos os 

fiéis participavam, e as letras da maioria dos hinos dos hinários produzem momentos de 

introspecção. 

Até a década de 60, o protestantismo histórico foi marcado praticamente pela 

utilização dos hinários oficiais na liturgia de seus cultos. O hinário Salmos e Hinos, do final 

do século XIX, foi o primeiro a chegar no Brasil; e, posteriormente, editados no Brasil a 

Harpa Cristã e o Cantor Cristão, dentre outros. O conteúdo desses hinários estava relacionado 

aos movimentos religiosos ocorridos na América do norte e na Inglaterra. Assim, esses 

hinários trouxeram para o Brasil uma herança musical importada através do protestantismo de 

missão, assim como o seu conteúdo teológico, trazendo consigo o seu caráter pedagógico, o 

qual auxiliava a compreensão da mensagem. 

Ainda neste século, o culto protestante já contava com mais elementos, como os 

corais, os quartetos, os trios, os duos e os solistas; posteriormente, o surgimento dos conjuntos 

de louvor; em seguida, das bandas, a inserção de diversos instrumentos musicais e de ritmos 

antes considerados “profanos”; o surgimento também dos ministérios de música e, 

ultimamente, o dos grupos de louvor e/ou ministérios de louvor, que modificaram o perfil 

cúltico do protestantismo histórico e suas ramificações. 

Até o final do século XX, algumas igrejas protestantes históricas ainda 

observavam uma liturgia “solene”, na qual o celebrante ainda trajava terno completo, 

geralmente preto; entrava durante o processional e aguardava o prelúdio; o coral, quando 

tinha, usava becas tradicionais coloridas, geralmente em ocasiões especiais. Todas as partes 

da celebração constavam no boletim da igreja; quando o tinha, continha a ordem do culto: 

processional, prelúdio, interlúdio, poslúdio, leitura bíblica, oração, canto congregacional, 

apresentação do coral, mensagem, benção apostólica, recessional entre outros itens (não 
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necessariamente nessa ordem). Na maioria das igrejas protestantes históricas não há tanta 

rigidez na ordem do culto, tornando-se mais simples e mais flexível. Em uma liturgia cúltica 

mais espontânea, é dada até a oportunidade aos fiéis de escolherem o hino a ser cantado. 

Ultimamente, existem liturgias desprovidas de uma ordem de culto, dando-se oportunidade a 

qualquer fiel para dar o seu testemunho ou para cantar um corinho, forma litúrgica essa muito 

comum nas igrejas neopentecostais que apareceram na década de 70. Assim, a forma como se 

desenvolve o culto vai depender da compreensão do que é uma liturgia e da cultura dos 

líderes. 

Entretanto, as igrejas protestantes históricas, a partir do final do século XX, foram 

influenciadas pelo movimento musical gospel e pelas práticas musicais do movimento 

neopentecostal, sendo a maior parte do culto desenvolvida com a utilização da música 

acompanhada por palmas e por gestos corporais diversos que sempre foram vistos com certa 

desconfiança pelas igrejas protestantes tradicionais, motivo de conflitos internos. Ainda no 

final do século XX, esse panorama cúltico sofreu modificações: na prática, o sermão, como a 

parte mais importante do culto, se sentiu ameaçado em sua aplicação, pelas influências do 

movimento musical gospel, reduzindo o tempo utilizado para a sua ministração em muitas 

igrejas. 

1.6.4 Panorama musical cúltico no século XXI 

As igrejas protestantes históricas, também chamadas de tradicionais, têm 

convivido com certa migração de fiéis para as igrejas chamadas “avivadas”. Esta migração 

acontece em maior escala por parte do segmento jovem, e tem como um dos motivos certo 

descontentamento causado pelo repertório musical utilizado pelas igrejas tradicionais em seus 

serviços cúlticos. De acordo com Campos (2013, p. 220): “o que acontece agora no Brasil 

quando o pentecostalismo demonstra a sua vitalidade (mais de ¾ dos evangélicos no País são 

pentecostais) e o protestantismo histórico (menos de 25%) amarga um último lugar em 

crescimento”. 

Diante desse quadro, as concepções musicais cúlticas das igrejas protestantes 

históricas têm mudado; em maior escala, no início do século XXI. Hoje, pensa-se em “como 

ouvirão se não há quem cante”. O carro-chefe dos cultos de muitas igrejas, hoje, é o louvor, e 

não mais a pregação, e isso fica evidenciado pelo entusiasmo e participação dos músicos e dos 

fiéis nos momentos de cânticos. A música gospel vem, a cada dia, conquistando maior espaço 

nas atividades cúlticas, fato que tem levado muitos a concluírem que ela é a parte mais 

importante do culto, devido ao maior tempo dedicado a ela em relação aos hinos tradicionais. 
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Portanto, essa concepção evangelística e pedagógica acaba cedendo lugar a uma concepção 

doutrinária e emocional, com a introdução dos “corinhos”, geralmente gravados por 

instituições paraeclesiásticas, assim como por gravações independentes, as quais têm 

aumentado consideravelmente nos últimos anos.  

Atualmente, a utilização da música sacra nos serviços cúlticos das igrejas citadas 

não difere do uso da música nos cultos das demais igrejas evangélicas, pois é confiada a um 

pequeno grupo denominado “ministério de louvor”, em sua maioria, composto por leigos em 

música, que detêm o controle das atividades musicais da igreja e ditam a forma ideal e o estilo 

de música a ser executada nos serviços cúlticos. Atuam no púlpito como se fossem 

mediadores do sagrado nas relações entre o povo e Deus, e desempenham funções antes 

reservadas aos sacerdotes. Como símbolos litúrgicos, habitualmente, nos momentos de 

cânticos, levantam geralmente a mão direita, pois a esquerda segura o microfone; às vezes, 

levantam as duas mãos, quando deixam o microfone no pedestal. Segundo a tradição e a 

mística cristãs, as mãos, quando impostas, são o símbolo do poder e da supremacia 

demonstrada sobre alguém ou sobre um grupo de pessoas, como no caso de Ananias, em 

Atos, (8:17), que impôs as mãos sobre Saulo de Tarso para lhe recuperar a visão. As 

imposições de mãos acontecem com frequência nos momentos de louvor dos serviços cúlticos 

também das igrejas protestantes históricas, através dos integrantes dos ministérios de louvor, 

com objetivos diversos. Todavia, essa imposição de mãos sobre uma pessoa, ou um grupo de 

pessoas, acontece também por parte dos fiéis, quando as palavras de comando vêm do púlpito, 

através do dirigente. 

Os ministros de louvor utilizam os recursos melodramáticos da voz, assim como 

enérgicas palavras de comando, repetindo várias vezes a música, as mesmas frases ou partes 

de um cântico, conduzindo muitos a mudanças de comportamento. Essas e outras práticas têm 

levado críticos desse estilo musical gospel a denominarem esses momentos de repetição das 

canções de “mantra gospel”. Segundo Houais, mantra é uma “sílaba, palavra ou verso 

pronunciado segundo prescrições ritualísticas e musicais tendo em vista uma finalidade 

mágica ou estabelecimento de um estado contemplativo”. Nesse caso, as várias repetições de 

palavra ou palavras no cântico. Esses ministros de louvor, utilizando-se de elementos 

motivacionais externos, têm apresentado novidades excêntricas, sendo espiritualizadas para se 

distinguir quem possui maior unção. Todas as suas orientações, partindo do púlpito, são 

incorporadas e acatadas passivamente pelos fiéis como sendo legítimas e corretas. Nesse caso, 

o púlpito assume simbolicamente o espaço de ação privilegiada dos músicos, e não somente 

dos pastores, como chefes carismáticos dos serviços cúlticos nos templos religiosos. Assim, 
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as igrejas tradicionais experimentam certa efervescência religiosa que caracteriza um 

movimento interno para se adaptarem à “modernidade” ou à “pós-modernidade”. Esses 

grupos, denominados também de “grupos de louvor”, monopolizam e manipulam a escolha, a 

reprodução e a execução musical nas atividades cúlticas em suas igrejas, sendo mais muitas 

vezes voltadas para agradar o consumidor musical. 

Nesse sentido, protestantes históricos, pentecostais e neopentecostais já falam 

praticamente a mesma língua, em se tratando de música sacra nos serviços cúlticos, o que se 

constitui também uma grande mudança no protestantismo histórico, o início de certa 

pentecostalização musical. Referindo-se à racionalidade do protestantismo histórico e à 

“espiritualidade” pentecostal, que são distintas, Abumanssur (2005, p. 123) argumenta: “Os 

pentecostais, com sua espiritualidade, vêem o sagrado como algo racional e manipulável. Os 

protestantes, com sua racionalidade, percebem-no como algo distante e infenso a 

manipulações”. Entretanto, em se tratando da utilização da música em um contexto sagrado, 

no culto cristão, os protestantes, e aqui me refiro ao segmento histórico, vêm perdendo essa 

racionalidade, no que se refere ao momento musical cúltico, e não se apresentam contrários às 

manipulações, pois elas acontecem e, quando acontecem, de alguma forma estão sendo 

coniventes e, portanto, favoráveis de alguma forma. A música é manipulada, assim como 

também os fiéis são manipulados em sua forma de comportamento e até mesmo, de certa 

forma, em relação às suas emoções. Aí começa a pentecostalização musical das igrejas 

protestantes históricas. 

A música utilizada nos serviços cúlticos das igrejas protestantes históricas tem 

sofrido alterações significativas desde as últimas décadas do século XX. Mudanças ainda mais 

significativas, no século XXI, estão acontecendo e causando muito alarde no interior dessas 

igrejas, envolvendo os tradicionais e os inovadores. A música sacra nessas igrejas históricas 

recebeu as influências dos estilos musicais utilizados nas três ondas do pentecostalismo no 

Brasil; mesmo se tentando resistir, ultimamente, tem-se curvado a um estilo musical que tem 

predominado em praticamente todas as igrejas evangélicas, padronizando um modelo musical 

para o culto, a música chamada gospel.  

Para Cunha: 

Os reflexos nas igrejas históricas desse avivamento contemporâneo, diferentemente 
daquele dos anos 60, provocaram não divisão, mas incorporação. A busca do 
crescimento numérico e da visibilidade, alcançados pelos pentecostais, levou grupos 
do protestantismo histórico a incorporarem aspectos da religiosidade pentecostal em 
sua liturgia e em sua prática pastoral: este movimento é denominado avivamento 
(CUNHA, 2007, p. 106). 
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Quanto a este avivamento, enfatizaremos um avivamento musical através da 

utilização da música para se chegar a Deus por meio de Cristo. Os ministrantes de música nas 

igrejas se autodenominam de adoradores, e seguem os modelos de “espetacularização da fé” 

apresentados por vários grupos e cantores, como: Diante do Trono, Aline Barros, Kleber 

Lucas, Ludmila Ferber, Cassiane, Rose Nascimento, Fernanda Brum, Ana Paula Valadão, 

André Valadão, Thales Roberto, as comunidades evangélicas, entre outros. A maioria destes e 

outros adoradores são pentecostais ou neopentecostais, e transmitem as práticas e os 

costumes, em se tratando da utilização da música sacra nos serviços cúlticos, que são 

incorporados pelas igrejas históricas, promovendo, assim, certa pentecostalisação musical 

cúltica, produzindo, consequentemente, modificações nas liturgias dos cultos nas igrejas 

históricas. 

Uma das alterações é a relação entre a música e a prédica, sendo que ultimamente 

a música gospel tem ocupado a maior parte do tempo das atividades cúlticas, tempo este, em 

muitos casos, superior ao da prédica, com a introdução de novos cânticos intermediados por 

curtas orações, breves mensagens, apelo ao emocional e uma diversidade de instrumentos 

musicais. No momento em que os fiéis cantam a racionalidade cúltica característica das 

igrejas históricas, cede-se lugar para uma adoração contemplativa, enfatizando o emocional, 

que aparece em seu estado exterior como expressão dramática da intimidade. A atitude dos 

fiéis, de cantarem assentados, hoje, não mais acontece, pois são convidados a ficarem de pé 

durante todo o período de cânticos, não importando se são crianças, adolescentes, jovens, 

adultos, idosos ou de qualquer faixa etária, conduzidos por um grupo de leigos em música que 

decidem o que cantar, como cantar e como deve ser o comportamento dos fiéis durante o 

período de cânticos. Sobre as suas atividades extramusicais, esses ministros de louvor atuam 

como hermeneutas transmitindo um discurso religioso.  

Diante dessa afirmação, ministros de louvor também são líderes religiosos e 

demonstram sua liderança quando exerce suas funções no culto. Esses hermeneutas leigos, 

durante o momento de cânticos, lêem a bíblia, interpretam-na para os fiéis ou fazem 

aplicações práticas para a vida, muitas vezes baseadas em uma experiência pessoal, oram e até 

fazem apelos. Essas e outras novas competências acrescentadas às atividades dos leigos têm 

modificado o modelo de culto neste século; receberam-se influências de um modelo cúltico 

apresentado pelo mercado musical gospel através dos shows, das gravações de CD/DVD ao 

vivo e de outras atividades. 

Nesse panorama musical cúltico, há de se destacar também o fundo musical 

executado nos serviços cúlticos. Em alguns casos, ele é executado em praticamente todas as 
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partes de um culto, até mesmo durante a prédica, por meio de uma gravação ou de execução 

instrumental. A herança musical recebida do protestantismo histórico é a de um fundo musical 

executado no processional, prelúdio, durante a oração e após a mensagem. Esse prelúdio 

acontecia com a execução instrumental de um hino tradicional que, em muitos casos, distraia 

e desviava a concentração e a atenção dos fiéis para o hino, em relação à oração. No 

movimento musical gospel, quando esse fundo musical é executado durante a oração, no 

período de cânticos ou após a mensagem, não se executa um hino tradicional ou cântico 

conhecido que pode distrair e desviar a atenção e a concentração, mas essas interferências 

acontecem através de outros aspectos musicais, como a repetição de uma sequência de 

acordes dissonantes repetitivos, sequenciais e insistentes que podem produzir efeitos 

emocionais perceptíveis e visíveis que não caracterizam um hino ou um cântico, associados 

ao volume do som para o momento, que poderão mudar o comportamento das pessoas.  

Na música sacra litúrgica utilizada nos serviços cúlticos das igrejas em estudo, 

destaca-se uma classe dominante de leigos em música, e essa classe detém o poder de decidir e 

de dizer o que é bom e o que é ruim em termos de repertório musical sacro-litúrgico, aquela 

música que pode ser cantada pelos fiéis e aquela que não pode. Assim sendo, essa cultura 

dominante tem prerrogativas para até impor o seu gosto musical e, consequentemente, 

determinar o padrão musical cúltico para a igreja que pertence.  

Nesse contexto, as tradições religiosas são negligenciadas; diante dessas práticas, 

qual espiritualidade é promovida por um culto personalista cujo protagonista pretende dirigir 

a manifestação do Espírito com suas palavras e seus gestos?  

Nesse panorama, as diversas mídias são instrumentos indispensáveis e 

insubstituíveis nos serviços cúlticos. Elas têm sido utilizadas por todos os ministérios de 

música e/ou grupos de louvor das igrejas históricas como recurso didático-pedagógico para as 

atividades de ensaios e para reproduzirem fielmente a gravação de determinado grupo 

musical, objetivando apresentá-la no culto do próximo domingo à noite. Ademais, essas 

produções musicais do mercado gospel são consumidas pelos componentes dos grupos de 

louvor e, consequentemente, pelos fiéis. Para tanto, essas igrejas em estudo têm investido 

altas cifras na compra de equipamentos tecnológicos, eletrônicos e instrumentos musicais de 

última geração para as atividades musicais na igreja, o que tem levado muitos fiéis a 

atribuírem esse contexto como sendo um momento de grande espiritualidade, que é antes 

“ser” do que “fazer”.  

Entretanto, uma busca da elevação desse “nível de espiritualidade” tem conduzido 

muitos fiéis a profundas experiências emotivas nos momentos de cânticos. A emoção e a 
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razão se opõem, e este binômio razão/emoção é também um elemento importante no que se 

refere ao estudo das mudanças comportamentais cúlticas no protestantismo histórico e a 

hegemonia de uma sobre a outra. Portanto, a ação da razão quebra a intensidade do 

emocional; o elemento racional, quando cede lugar à emoção, inviabiliza a ação da razão. Nos 

momentos emocionais mais intensos, quando sobrepõem a razão, as funções intelectuais 

desaparecem ou se desorganizam. Contudo, a razão organiza e explica o sentido das 

experiências emocionais. Os serviços cúlticos são espaços de estabilidade religiosa e, assim, a 

racionalidade cúltica, característica das igrejas tradicionais, sente-se ameaçada também pela 

forma de utilização das produções musicais do mercado musical gospel; consequentemente, 

há o abandono da concepção de culto racional e de uma música sacra com um caráter 

pedagógico em um culto racional. Nesse sentido, a música gospel que vem modificando toda 

uma prática musical das igrejas tradicionais, tem produzido também modificações na ordem 

do e no culto dessas igrejas. Assim, nos momentos de cânticos, pode-se perceber os contrastes 

comportamentais entre a razão e a emoção, a tradição e a inovação nessas igrejas. 

Atualmente, nas igrejas tradicionais, os “cânticos espirituais” ou “corinhos” têm 

uma conotação diferente. Na maioria dos casos, não são compilados em hinários e, em sua 

maioria, não são escritos em uma partitura. Porém, a forma de registro utilizada por 

praticamente todos os grupos musicais no Brasil é por meio do CD e/ou DVD e a internet, o 

que tem sido utilizado pelos “grupos de louvor” como recurso didático-pedagógico para as 

suas atividades musicais; sendo assim, essas gravações são consumidas pelos dirigentes de 

música e pelos fiéis. Além do que, praticamente todos são disponibilizados com uma “cifra”, 

na maioria dos casos, disponível em um site, o que serve como regra de prática para os 

instrumentistas, deixando-os reféns de um acompanhamento imposto, embora 

inconscientemente, caracterizando uma preocupação com a “cópia”, ou seja, em reproduzir 

fielmente uma gravação. Segundo Maraschin (1996, p. 144): “A cópia representa a falta de 

criatividade. Por ser cópia deixa de ser autêntica. E cada vez que a cópia é copiada mais 

miserável ela vai ficando”. Contudo, cópia, ou imitação, em termos de execução musical, não 

existe, embora se tente executar uma música copiando uma gravação. No fazer musical e, na 

música sacra não é diferente, pode-se executar várias vezes determinada música no intuito de 

ser igual a execução de uma gravação, como acontece com os ministérios de louvor em 

relação ao repertório musical gospel, porém, não é possivel pois cada performance musical se 

diferencia em algum aspecto da anterior e se traduz em cópias diferentes da original. 

Ademais, pode revelar limitação e/ou falta de criatividade. 
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O mundo mudou, o Brasil mudou, a Igreja mudou; ela não é um todo homogêneo 

e inerte; as religiões estão em constante mutação para se acomodarem às transformações na 

sociedade. Hoje existe várias tendências e diferentes jeitos de ser uma igreja. Essas tendências 

apontam para uma definição das novas competências e incumbências dos líderes de música 

nas igrejas protestantes históricas em suas atividades musicais cúlticas.  

Consequentemente, a música utilizada nos serviços cúlticos dessas igrejas também 

mudou e continua em um processo de mudança constante, em detrimento da hinódia oficial, 

de acordo com o que preconiza uma hinódia não oficial que apresenta uma diversidade de 

gravações como alternativa para as atividades musicais nas igrejas. Uma tradição religiosa 

não implica em uma imutabilidade, mas em não se perceber ou não se admitir tais mudanças 

que são inevitáveis. Quando uma religião tradicional tenta esconder as mudanças, admite que 

permanece fiel às suas origens. Numa sociedade mutável, a religião transforma-se e tem como 

função relacionar o novo com o passado, além de incorporar este último às novidades. 

As mudanças no culto protestante devem ser consideradas principalmente como 

resultado da necessidade de que toda religião tem de se adaptar à cultura e às exigências 

contemporâneas do grupo. Portanto, uma igreja tradicional continua sendo tradicional, 

historicamente, porém suas tradições não permanecem intactas, e suas práticas musicais 

revelam mudanças, às vezes, imperceptíveis por parte de seus líderes, mas que precisam ser 

correlacionadas, incorporando o passado ao contexto atual. As mudanças no campo da música 

sacra atuam como elemento norteador, são mais perceptíveis e influenciam as demais áreas. 

A concepção de grande parte de líderes da ala conservadora e a de que, para 

renovar a liturgia, precisam abandonar o passado. Uma tradição musical pode ser renovada 

com a introdução de novos instrumentos para o acompanhamento, ou até mesmo a mudança 

de andamento ou de ritmo. Os hinos também podem ser inovados, dando-lhes uma roupagem 

contemporânea, partindo do acompanhamento instrumental e da renovação da forma de se 

cantar, não lhes tirando a essência. Essas possíveis inovações musicais, em momento algum, 

poderão ser consideradas ameaças para a paz eclesiástica e para o progresso da igreja.  

Entretanto, Pierucci (2004, p. 14) comenta dizendo que: “Qualquer religião 

tradicional, majoritária, numa sociedade que se moderniza, estará fadada a perder adeptos”.  

No caso das igrejas em estudo, que não são majoritárias, já há várias décadas, vêm perdendo 

adeptos para as igrejas renovadas por motivos diversos, e o estilo musical utilizado nos 

serviços cúlticos, indubitavelmente, tem sido uma das razões pelas quais muitos fiéis têm 

optado por outra igreja, a qual se modernizou musicalmente. Mendonça (2014, pp. 25-26) 

completa argumentando que: “para que determinada organização religiosa garanta sua 
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sobrevivência, é necessário que ela atenda às novas demandas de satisfação pessoal dos 

leigos”. Sendo assim, as igrejas que querem progredir precisam se adaptar aos novos 

contextos em que vivem seus fiéis, a fim de mantê-los como adeptos. Hervieu-Léger (2009, p. 

244) afirma: “Uma tradição religiosa petrificada em uma relação imutável com as lembranças 

que ela conserva perde, com efeito, sua capacidade de fornecer significações para um presente 

sempre mais móvel”. No entendimento dos teóricos acima, uma igreja que não se moderniza e 

vive presa ao passado, tende a estagnar ou até mesmo a regredir, em relação às igrejas que se 

modernizaram, principalmente no campo da música. 

A riqueza e a beleza de uma música não se medem pela idade, pelo ritmo ou pelo 

gênero musical. Entretanto, existem algumas idéias a esse respeito sobre a música popular 

evangélica, denominada de música gospel, ter a preferência da juventude, e a música 

tradicional, denominada de música antiga, ter a preferência dos adultos. Já a música erudita 

seria para os intelectuais; e a música popular, para as camadas mais simples. Dessa forma, os 

leigos colocam uma interrogação: qual estilo deve ser cantado? Quais ritmos podem ser 

utilizados? Nesse sentido, isso acontece devido a falta de conhecimento musical. Quando se 

pensa em utilizar determinado estilo ou ritmo musical para agradar determinada faixa etária, a 

essência fica relegada em segundo plano. Compreende-se que a beleza não está na música, 

pela música, mas no Todo-Poderoso. Diante dessa compreensão, tanto faz cantar um canto 

gregoriano como a última música gravada pelo mercado musical gospel. Ambas devem 

cumprir o mesmo objetivo e serem cantadas e tocadas com o mesmo entusiasmo, para 

produzirem o mesmo efeito. Portanto, a questão não está em utilizar nos serviços cúlticos a 

música moderna ou a música antiga, a música erudita ou a música popular, mas em como a 

música sacra é utilizada nos serviços cúlticos. 

Destarte, não se pode prever qual o futuro do cenário musical das igrejas 

protestantes históricas e quais as suas tendências no transcorrer do século XXI. No limiar 

deste século, percebe-se que as referidas igrejas passam por um processo de renovação em sua 

música litúrgica, mesclando vários estilos, ritmos e características musicais. A direção 

musical nos serviços cúlticos e o poder decisório sobre o repertório a ser utilizado que, 

anteriormente, era centralizado nas mãos do pastor, ultimamente, estão sendo transferidos 

para líderes leigos não só em música, mas também em teologia.   

Essa relação entre os “ministros” leigos e o povo pode ser entendida como sendo 

de poder ou de serviço, no modo como os dirigentes de louvor, que também são chamados 

“ministros de louvor”, vêm transformando musicalmente as igrejas históricas, em que, na 

linguagem musical associada a outras práticas, se prevalece à subjetividade e o apelo à 
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emoção, estabelecendo relações de poder entre ministros de música e fiéis. Parece utopia 

querer voltar, musicalmente falando, para uma igreja protestante histórica, nos moldes da 

primeira metade do século passado. 

Dentre as competências que o ministro de louvor deve ter para exercer sua função, 

entende-se que estão baseadas em conhecimentos sobre liturgia cúltica e da teologia adotada 

pela igreja, além de conhecimentos musicais. Contudo, o que se percebe em muitas igrejas 

que essas competências não são pré-requisito para o exercício desse ministério. Os seminários 

de música sacra não conseguem formar bacharéis em música sacra para atenderem a demanda 

das igrejas, devido à falta de alunos. Esta falta de alunos está intrinsecamente relacionada à 

falta de visão ministerial das igrejas protestantes históricas quanto à importância de se ter, em 

seu quadro de funcionários, um especialista nessa área. Portanto, essas atividades são 

desenvolvidas na maioria das igrejas, voluntariamente e por leigos. Nesse contexto, os 

seminários são levados a extinguirem os seus cursos de bacharel em música sacra, como 

aconteceu com o curso de bacharel em música sacra do Seminário Teológico Batista Mineiro, 

por falta de alunos. 

Diante desse quadro, a música sacra litúrgica nas igrejas protestantes históricas 

tem sido conduzida por leigos em música sacra; e muitos, leigos em música. Alguns desses 

dirigentes têm conhecimentos elementares em música; outros, um conhecimento prático, 

como instrumentistas; e existem aqueles que têm apenas boa vontade ou se dizem 

“vocacionados”.    

Existe uma nova linguagem auditiva, visual e cinética, os cantos e a música, as 

atitudes e os movimentos dos corpos, os gestos expressam a fé com os códigos de linguagem 

de uma cultura de massa dominante, demonstrando, assim, o seu poder de persuasão e 

monopolização. Desse modo, é impossível, por muito tempo, que as práticas litúrgicas das 

igrejas protestantes históricas fiquem impermeáveis aos novos enfoques litúrgico-musicais, 

devido ao pluralismo litúrgico-musical existente na diversidade das culturas. 

Em se tratando da utilização de diversos gêneros musicais nas atividades cúlticas, 

pode-se prever que, no transcorrer do século XXI, restarão apenas reminiscências de uma 

hinódia oficial, sendo substituída pelo repertório musical gospel, colocando em desuso os 

hinários impressos, os quais estão ficando obsoletos em função do mercado musical gospel e 

dos avanços tecnológicos, com a introdução de um hinário virtual, com as letras projetadas 

através de equipamentos eletrônicos. 

 Nesse contexto musical, na liturgia dos cultos das igrejas protestantes históricas 

deste século, produz-se uma dicotomia entre o culto tradicional, com a utilização de hinos dos 



50 
  

hinários, o que é rotulado como “careta”, e os cultos nos quais os hinos são substituídos por 

corinhos, com palmas, danças e a utilização de diversos instrumentos musicais, como guitarra, 

contrabaixo, teclado, bateria e outros, chamados cultos dinâmicos. Contudo, entende-se que o 

dinamismo não está nesse aspecto, sendo, esta, uma visão maniqueísta. 

Como nos exemplos do passado, em que a igreja precisou de séculos para se 

acostumar às novas mudanças, em se tratando da evolução da música, assim deverá acontecer 

também no século XXI. As igrejas históricas precisarão de muitos tempo para se 

acostumarem com as novas tendências musicais que se apresentam neste século e para 

perceberem, nelas, a sua sonoridade, beleza e religiosidade, também características da música 

tradicional constante nos hinários que estavam acostumados a cantar. 

Diante do exposto, pode-se inferir que as igrejas protestantes históricas se 

encontram entre a tradição e a inovação. De acordo com Debord (1997, p. 120): “A luta entre 

a tradição e a inovação, que é o princípio de desenvolvimento interno da cultura das 

sociedades históricas, só pode prosseguir através da vitória permanente da inovação”. 

Portanto, essas igrejas têm cedido e incorporado práticas musicais e extra musicais em seus 

serviços cúlticos que, antes, eram inaceitáveis e até certo ponto, abominadas. 

 

1.6.5 A ordem de culto 

  

A partir de Lutero, a liturgia no protestantismo histórico começa a passar por um 

processo de declínio em seus rituais cúlticos. Quando chegaram ao Brasil os missionários 

trouxeram consigo a sua teologia, a sua música, e apenas uma ordem de culto que foi 

repassada para as igrejas, e consistia em um elenco de itens, em uma sequência lógica, 

indicando o momento no qual cada parte do culto deveria acontecer. Em se tratando dos 

rituais, em cada parte, havia uma liturgia que determinava como as coisas deveriam acontecer. 

Como exemplo, citaremos uma liturgia para o Memorial da Ceia e para a celebração de 

batismo que, com o tempo, sofreu modificações de ordem prática, variando de uma igreja para 

outra.  

O Hinário Evangélico, da Confederação Evangélica do Brasil, no que diz respeito 

à ordem do culto público, instrui os ministros e dirigentes apresentando a seguinte ordem: 
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Tabela 1- Modelo de Ordem de Culto 

I Adoração Pelúdio - Chamada à adoração com a leitura de um texto bíblico - 
Hino congregacional de adoração - Oração de adoração. 

II Confissão Leitura de um texto bíblico – Hino congregacional/coro - Orações 
silenciosas ou audíveis - Leitura bíblica em uníssono/antifonal. 

III Louvor e ação 
de graças 

Hino congregacional de louvor - leitura bíblica em uníssono ou 
antifonal - oferta e ofertório. 

IV Edificação Leitura do Antigo Testamento - Hino congregacional - leitura do 
Novo Testamento – Mensagem - Chamada ao discipulado. 

V Dedicação e 
intercessão 

Hino congregacional – Anúncios - Oração de intercessão – Bênção 
- Amém tríplice - Poslúdio. 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Ao final, aparece a seguinte orientação: a ordem do culto pode ser alterada para 

atender a circunstâncias especiais, contanto que a reverência e a decência do ato não sejam 

prejudicadas.  

Como as ordens de culto variam de acordo com a denominação, nas igrejas que 

observam uma ordem de culto mais formal, alguns elementos litúrgicos são observados, tais 

como: convite ao culto, invocação, doxologia, leitura responsiva ou antifonal, louvor, 

intercessão, contrição, confissão, consagração, leitura bíblica, mensagem, oração e benção 

apostólica, entre outros elementos. 

A música sacra não se dissocia do culto; ela não é, consequentemente, uma 

“coisa” separada de ou até suplementar a outros aspectos do serviço cúltico. Portanto, a Junta 

de Educação Religiosa e Publicações, na década de 80, sugere uma ordem de culto para a 

semana santa, para o coro, os solistas e a congregação, e edita as partituras das músicas que 

serão executadas, com o título “Vitória em Jesus”, ordem que passaremos a transcrever: 

 
CULTO CANTADO PARA A SEMANA SANTA 

 
Prelúdio “O Amor de Deus”..................................................................F. M. Lehman 
                “Pensando em Meu Jesus”.................................................Negro Spiritual 
Oração Invocatória 

Numa Cruz Pregaram Meu Jesus 
Leitura Bíblica – Marcos 15:15-26, 33-39 

“Ó Fronte Ensangüentada”.......................................Mel. Hans Leo Hassler 
                                                                   Harm. Johann Sebastian Bach 
“Profundo e Doce Amor”.............................................Folclore Americano 

Num Sepulcro Puseram Meu Jesus 
Leitura Bíblica – Mateus 27:57-66 

“Num Sepulcro Novo”.....................................Mel. Tradicional Espanhola 
                                                                                                         Arr. Joan Sutton 
Leitura Bíblica – Lucas 24:1-12 

“Por Si o Mundo Guarda a Páscoa”...................................Melodia Latina 
                        Ressurgiu em Vitória meu Jesus 
“Redentor, com Aleluia”........................................................Lyra Davídica 

Leitura Bíblica – I Cor. 15:17-22 
“A Nova Canção”................................................Simei de Barros Monteiro 

Leitura Bíblica – I Cor. 15:51-52, 54-57 
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“Vitória em Cristo”.................................................................E. M. Bartlett 
“Um Dia”...............................................................................Charles Marsh 

Benção Apostólica 
Poslúdio – “Aleluia”..................................................................................G. F. Handel 
 

Por se tratar de um repertório erudito, a sua execução irá depender de um 

especialista para a leitura das partituras, o ensino das músicas e a regência, considerando-se 

que praticamente não se encontrará registro fonográfico desses arranjos, metodologia utilizada 

pelos leigos no aprendizado de músicas. Como se trata de uma sugestão, as músicas poderão 

ser substituídas e adaptadas às condições das igrejas. 

Spann (1984, pp. 22-23) apresenta uma ordem de culto mais completa, geralmente 

contida nos boletins das igrejas, abordando as palavras da cruz, que poderá ser desenvolvida 

em um culto para a celebração da Ceia do Senhor, a qual será transcrita na íntegra: 

 

AS PALAVRAS DA CRUZ: CULTO PARA CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR. 

Prelúdio 
 
Chamada à Adoração 
 
Líder: “Ó vós todos que caminhais nas estradas... 
 
Congregação: Atentai, vinde e vede se há dor tão grande como a minha dor.” 
Líder: “Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda 
pecadores.” 
Congregação: “Eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.” 
 
Invocação 
 
A Primeira Palavra – PERDÃO 
 
Hino 96 CC – Deslumbrante 
 
Leitura Responsiva: Lucas 23:32-38 

• “E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com 
ele. 

• Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos 
malfeitores, um à direita outro à esquerda. 

• O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: 
Salvou aos outros; a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. 

• Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo: 
• Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. 
• Também sobre ele estava esta epígrafe: ESTE É O REI DOS JUDEUS. 
• Contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. 

Solo – É Meu Viver 

A Segunda Palavra – SALVAÇÃO 

Leitura Responsiva: Lucas 23:39-43 

• “Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo¿ 
Salva-te a ti mesmo e a nós também. 
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• Respondeu-lhe, porém, o outro o respondeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, 
estando sob igual sentença¿ 

• Nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem; 
mas este nenhum mal fez. 

• E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. 
• Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje entrarás comigo no paraíso. 

Hino 97 CC – Jesus Veio Aqui 

Oração – De gratidão pela salvação. 

Música Coral – Deus ao Mundo Amou 

A Terceira Palavra – AMOR 

Líder: João 19:23-27 

Leitura em Uníssono: 

• “Vendo a mãe em sofrimento junto à cruz do seu rebento, compadece-te, ó Senhor.      
Que mortal não sentiria o tormento de Maria curvada em atroz angústia e dor?” 

Hino 155 CC – O Grande Amigo 

A Quarta Palavra – SOLIDÃO 

Leitura em Uníssono: 

• “Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste? 

Líder: Os que eram meus amigos sozinhos me deixaram. 

Congregação: E os que odiavam, voltaram-se contra mim. 

Líder: E aquele a quem eu prezava me atraiçoou. Até a vinha que eu escolhi e que plantara. 

Congregação: Por isso agora estás tão amargo. Que por ti fui crucificado¿ 

Uníssono: Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste¿ 

Hino 342 – A Minha Cruz 

A Quinta Palavra: NECESSIDADE 

Líder: João 19:28-29 

Música Coral – Ao Contemplar a Rude Cruz 

Leitura Congregacional:  

• Bendita cruz de Cristo, santíssimo lugar; na tua sombra santa eu quero descansar e 
meditar contrito no amado Salvador, ali por mim sofrendo com infinito amor. 

A Sexta Palavra – COMUNHÃO 

Líder: E era já quase a hora sexta, e ouve trevas em toda a terra até a hora nona. 

Congregação: Escurecendo-se o sol: e rasgou-se ao meio o véu do templo. 

Líder: E clamando com grande voz, disse: 

Uníssono: PAI, NAS TUAS MÃOS ENTREGO O MEU ESPÍRITO. 

Líder: E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: 
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Uníssono: Verdadeiramente este homem era filho de Deus. 

Congregação – Mensagem da Cruz 

A Sétima Palavra – TRIUNFO 

Leitura Responsiva: João 17:1-4 

• Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu, e disse: Pai é chegada a hora; 
glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. 

• Assim como me conferiste autoridade sobre a carne, a fim de que ele conceda a vida 
eterna a todos os que lhe deste. 

• E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a 
quem enviaste. 

• Eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. 

Uníssono: Clamou Jesus, com grande voz: Consumado está. 

Líder: Seu espírito rendeu, sua cabeça inclinou. 

Uníssono: Consumado está. 

Música Coral: Nós Te Adoramos, ó Cristo 

Leitura Congregacional: 

• Na santa cruz de Cristo encontro eterna paz, e o sangue derramado justiça satisfaz sim, 
tenho já descanso e paz de coração, pois sabre a cruz foi feita para mim expiação. 

Hino 306 CC – O Caminho da Cruz 

Oração 

COMEMORAÇÃO DA CEIA DO SENHOR 

Música Coral – Louvai a Deus, Senhor 

 

Tabela 2 - Letra do hino: A Mensagem da Cruz 

Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu; 
Como emblema de afronta e dor; 
Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus, 
Deu a vida por mim pecador. 

II 
Lá na cruz padeceu, desprezado morreu, 
Meu Jesus para dar-me perdão; 
Dela agora provém para mim todo o bem, 
Tenho nela real salvação. 

CORO 
Sim, eu sempre amarei essa cruz! 
Seu triunfo meu gozo será. 
Pois um dia em lugar de uma cruz, 
A coroa Jesus me dará. 

III 
Eu aqui, com Jesus, a vergonha da cruz, 
Quero sempre levar e sofrer. 
Quando Cristo voltar para aqui me buscar, 
Sua glória eu irei receber. 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

O conteúdo da tabela acima se refere a letra de um hino que geralmente é cantado 

pelos fiéis nas celebrações enquanto são distribuidos os elementos: pão e vinho, após a última 

música cantada pelo coro. 
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Esses formatos de ordem de culto, entre outros, prevaleceram em algumas igrejas 

protestantes históricas até o final do século XX, aproximadamente; ainda no século XX, 

foram sendo substituídas por uma ordem de culto em um formato mais simplificado. 

Ultimamente, nas igrejas protestantes históricas, essa ordem de culto acontece 

mesmo que as divisões das partes do culto sejam polarizadas entre a música e a prédica. Em 

ocasiões especiais, como na realização de batismos e na celebração da ceia, os rituais 

acontecem de forma mais conservadora, no que diz respeito à forma de sua realização, que 

sofre pequenas modificações operacionais de igreja para igreja. Uma prática que tem 

diferenciado o ritual da celebração da ceia de uma igreja protestante histórica para outra é que 

em algumas delas se promove a troca do cálice entre os fiéis, antes de tomar, prática que no 

século passado não acontecia. 

Atualmente, a estrutura cúltica das igrejas protestantes históricas no século XXI 

passou por modificações, com a exclusão de vários itens apresentados nos exemplos citados 

acima, como o prelúdio, o interlúdio e o poslúdio, dentre outros. Os modelos simplificados de 

ordem de culto utilizados pelas igrejas que compõem constam nos anexos. 

Entretanto, sobre essa ordem de culto, Rosa (2012, p. 291) diz que “Compreender 

o alcance da linguagem simbólica nos faz entender a liturgia não apenas como uma ordem de 

culto, mas como um precioso instrumento de ressignificação do divino e também do 

humano”. Para essa autora, a liturgia extrapola os contornos de apenas uma ordem sequencial 

de partes que acontecem em um culto, mas organiza e dá sentido aos rituais cúlticos. De 

acordo com a citação acima, as igrejas que observam apenas superficialmente uma fria ordem 

de culto podem não compreender a abrangência, o ressignificado e o alcance da linguagem 

simbólica do culto cristão. 

1.6.6 Os hinários oficiais e a sua utilização na ordem de culto das Igrejas Batistas 

Históricas 
 

Os hinos evangélicos chegaram ao Brasil por intermédio dos missionários, na 

forma de canções populares dos Estados Unidos, com letras traduzidas ou adaptadas em 

versão para o português, com a preocupação de se cantar os vários temas da fé cristã. 

Alguns estilos influenciaram as composições: a música folclórica, de cunho 

popular, que se tornou tradicional, influenciando a hinologia evangélica própria dos E.U.A1; o 

spiritual, surgido do lamento dos escravos negros. Outro estilo popular no final do século 

                                                           
1 United States of America 
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XIX constante em alguns hinários protestantes é o gospel songs. O blues veio em decorrência 

do spirituals, porém, cantado a uma só voz; e o jazz, com a introdução de vários instrumentos, 

como trompete, trombone, clarineta, tambor e piano. 

Esses gêneros musicais incorporaram hinários que se constituíram em um 

poderoso instrumento para o sucesso das campanhas de avivamento na América do Norte e, 

posteriormente, foram adaptados para o português e publicados por editoras brasileiras, como 

hinários oficiais das diversas denominações protestantes. 

Souza Junior diz:  

Desta maneira, o protestantismo brasileiro se mostrou uma projeção do 
protestantismo norte-americano e, de alguma forma, as igrejas brasileiras, ao menos 
as de origem missionária, beberam na fonte do ideário da religião civil praticada 
naquele país (SOUZA JUNIOR, 2010, p. 31). 

Sendo assim, foi transferido para a América Latina esse molde norte-americano de 

música sacra, usado como mecanismo de convencimento, bem como da forma “correta” de 

louvor e de adoração a Deus nos cultos, sendo incorporada na liturgia da nova igreja 

protestante no Brasil.  

A partir do final do século XIX e da primeira metade do século XX, vários 

hinários foram editados no Brasil: Salmos e Hinos, Harpa Cristã, Cantor Cristão, Melodias de 

Vitória, Hinário Luterano, Coros Sacros, Antemas Celestes, Cânticos de Louvor, Hinário 

Evangélico, Hinário Novo Cântico, Hinário Seja Louvado, Hinário para o Culto Cristão, 

Hinário Presbiteriano Novo Cântico, Os Céus Proclamam, Favoritos Evangélicos, Vinde 

Cantai, Cante ó Povo, entre outros, com suas letras adaptadas para o português. 

Os hinários prevaleceram hegemonicamente na maioria das igrejas protestantes 

históricas desde a sua fundação até o final de 1980, aproximadamente. A partir de então, 

foram sendo substituídos paulatinamente por uma hinódia não oficial, os corinhos ou cânticos 

espirituais, como são conhecidos. 

O trabalho batista no Brasil teve o seu início em 1881, com a chegada do casal de 

missionários batistas Willian Buck Bagby e Anne Luther Bagby e de seus cooperadores 

Zacharias Clay Taylor e Kate Stevens Crawford Taylor. Em 15 de janeiro de 1882, foi 

organizada a primeira Igreja Batista no Brasil, em Salvador, na Bahia, com cinco membros, 

entre eles, o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque. Os missionários batistas que vieram 

para o Brasil eram dos Estados Unidos, e migraram da Inglaterra no século XVII, devido às 

turbulências religiosas e sociais que assolavam o continente europeu, em busca da liberdade 

religiosa e também devido a motivos econômicos na América. 
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São poucas as descrições sobre a música na primeira Igreja Batista organizada na 

Bahia. O senhor e a senhora Bagby, ao chegarem ao Rio de Janeiro, em 1884, organizaram 

uma Igreja Batista, sendo que esta igreja já tinha um órgão, e a musica executada se constituia 

em uma atração na igreja, maior que os célebres e eloquentes discursos advindos das 

mensagens pastorais. 

As igrejas batistas históricas filiadas à Convenção Batista Brasileira (CBB) 

adotam o sistema de governo congregacional, se prezam pela autonomia da igreja, onde cada 

congregação delibera e toma suas decisões, inclusive para a eleição de pastores e diáconos 

pela congregação local. Sendo assim, cada igreja tem autonomia para decidir, inclusive, sobre 

aspectos relacionados à música sacra e a sua utilização nos serviços cúlticos. 

As igrejas batistas históricas filiadas à Convenção Batista Brasileira (CBB), às 

convenções estaduais e às associações regionais, tem como hinário oficial o Cantor Cristão-

(CC) e o Hinário para o Culto Cristão (HCC).  

O primeiro Cantor Cristão, segundo hinário do protestantismo histórico brasileiro, 

foi publicado em 1891, e continha apenas 16 hinos; em 1896, a sua 6ª edição já contava com 

153 hinos. A primeira edição com música foi lançada em 1924, já com 578 hinos; em suas 

várias coesões, os hinos acrescentados continham modificações em seu texto; hoje, conta com 

581 hinos divididos por assuntos, editado pela Junta de Educação Religiosa e Publicações 

(JUERP), para ser utilizada no canto congregacional das referidas igrejas. Esse hinário, em 

sua 37ª edição com música, revisada em 2007, conta também com índice dos autores, índice 

dos compositores, índice das melodias, índice detalhado dos cinquenta e sete assuntos, índice 

dos estribilhos e o índice das primeiras linhas dos hinos; isso para facilitar a consulta e 

localização dos hinos.  

Com o objetivo de oferecer às igrejas uma alternativa para melhorar a música nos 

cultos batistas, com músicas mais “atuais”, foi compilado outro hinário, o Hinário para o 

Culto Cristão (HCC), que foi editado também pela Junta de Educação Religiosa e Publicações 

(JUERP), em 1990, contendo 613 hinos divididos em dez seções e cinquenta e sete assuntos, 

editado com instruções para o seu uso também no canto congregacional, além de vários textos 

bíblicos transcritos para serem lidos pelo dirigente e pelos fiéis, ou em leitura alternada entre 

dirigente e congregação. Ademais, esse hinário conta com vários índices: índice em ordem 

alfabética das leituras; índice de assuntos das leituras; índice dos textos bíblicos das leituras; 

índice dos versículos dos hinos; índice comparativo do Cantor Cristão com o Hinário para o 

Culto Cristão, porque cento e sessenta e seis hinos do Cantor Cristão foram inseridos nesse 

hinário, com algumas mudanças nas letras de hinos já conhecidos, seguindo os critérios 
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linguísticos, gramaticais, teológicos, hinológicos e poéticos; índice de melodias; índice de 

métricas; índice de tonalidades; índice de autores, tradutores e fonte das letras; índice de 

compositores, arranjadores e fonte das melodias; índice de assuntos dos hinos; índice em 

ordem alfabética dos hinos, por títulos, primeira linha das estrofes e dos estribilhos. Mesmo 

com todas essas inovações, o Hinário para o Culto Cristão praticamente não é utilizado nas 

igrejas batistas históricas e ainda não alcançou a popularidade do Cantor Cristão no meio 

batista, ambos tentam sobreviver diante das influências do mercado musical gospel. 

O Hinário para o Culto Cristão conta com apenas 24 anos de existência, e a 

maioria dos seus hinos não é conhecida pela maior parte dos dirigentes de música das igrejas 

em foco, sendo que muitos fiéis dessas igrejas desconhecem a sua existência. 

Um dos motivos dessa não utilização desses hinários deve-se ao fato de não se ter, 

nas diversas mídias, a maioria de seus hinos veiculados, sendo esse o meio pelo qual a 

maioria dos dirigentes de música dessas igrejas utiliza para aprender as músicas que são 

utilizadas nos cultos, embora esses hinários tenham sido editados na versão com música, o 

que dispensa uma gravação como modelo para o seu aprendizado e para a sua execução. 

Entretanto, na liturgia do batismo e da ceia, que são celebradas pelo pastor, a 

música sacra litúrgica se faz presente, e ainda são utilizados hinos desses hinários. De acordo 

com a eclesiologia batista, o batismo poderá ser celebrado por um leigo, conforme as palavras 

do Pastor Irland Pereira de Azevedo, pastor emérito da Primeira Igreja Batista de São Paulo, 

em debate no programa “Vejam só”, da Rede Internacional de Televisão (RIT), exibido dia 

20/06/2014, quando afirma: “A Igreja é quem celebra o batismo, e para tanto, na ausência de 

um pastor, ela pode autorizar um diácono ou outra pessoa para celebrar”. Portanto, antes da 

imersão do candidato nas águas, o celebrante diz: “Autorizado por esta igreja, eu te batizo em 

nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo”. 

A utilização dos hinos na celebração dos batismos nas igrejas batistas históricas 

ainda acontece da seguinte maneira: geralmente, utiliza-se o hino 145 do Cantor Cristão, com 

o título “Batismo”, contendo cinco estrofes; cada estrofe é cantada pelos fiéis após a imersão 

do candidato nas águas, acompanhados pelo instrumento ou instrumentos que a igreja dispõe. 

Se houver mais de cinco candidatos, o hino é repetido ou canta-se outro hino à escolha do 

dirigente. Esse hino do Cantor Cristão aparece também no Hinário para o Culto Cristão, com 

o título “As águas do Jordão”, número 510, porém, com outra melodia, outra harmonia, com 

letra modificada e apenas com quatro estrofes.  

Outro hino que é menos conhecido por algumas igrejas é o hino 147 do Cantor 

Cristão, com o título “Obediência no batismo”, com quatro estrofes, que aparece também no 
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Hinário para o Culto Cristão, com o número 512, contendo também quatro estrofes, com 

modificações na letra, com outra melodia, outra harmonia, outra tonalidade e com o título 

“Lembrando teu sepulcro”. Em algumas igrejas, enquanto os novos membros se preparam 

para retornar ao templo, após serem batizadas, várias músicas são cantadas pelos fiéis para 

recebê-los e, nesse momento, geralmente não se utiliza os hinos, mas músicas avulsas.  

Quanto à liturgia do “Memorial da Ceia do Senhor”, para os batistas, enquanto 

são distribuídos os elementos “pão” e “vinho” para os membros da igreja ou também para os 

membros de outras igrejas batistas, de acordo com a decisão do pastor ou da igreja, é cantado, 

na maioria dessas igrejas, o hino 142 do Cantor Cristão, com três estrofes, com o título “Pão 

da Vida”, que fala do pão dos céus e do sangue de Jesus. Esse hino aparece também no 

Hinário para o Culto Cristão, com o número 516 e mesmo título, com pequenas alterações na 

letra, conservando-se a mesma melodia e harmonia, modificando-se apenas a tonalidade. 

Esses e outros hinos são cantados também quando são recolhidos os cálices. Esses hinários 

apresentam, para a liturgia da ceia, outros hinos, porém pouco conhecidos dos fiéis e, 

portanto, menos cantados nas celebrações. São eles: o hino 143 do Cantor Cristão, com o 

título “Vera Páscoa”; o 514, com o título “Venham à mesa”; 515, com o título “A ceia do 

Senhor Jesus”; 518, com o título “Com prazer nós congregamos”; 519, com o título 

“Reunidos junto à mesa”; e o 520, com o título “Será possível esquecer?”. Estes últimos cinco 

hinos citados pertencem ao Hinário para o Culto Cristão. 

Entretanto, existem igrejas batistas históricas que não estão utilizando mais os 

hinos nas celebrações de batismos e da ceia, substituindo esses hinos dos hinários oficiais por 

músicas do repertório gospel, em muitos casos, de forma descontextualizada, devido a 

escassez de músicas específicas produzidas pelo mercado musical gospel para estes 

momentos. 

Esses hinários foram compilados e editados como oficiais da denominação batista 

para serem utilizados em seus serviços cúlticos. Todavia, esses hinos vêm sendo substituídos 

paulatinamente pelos corinhos, pelos cânticos espirituais e pelas canções evangélicas, uma 

hinódia não-oficial, sem partituras, e por toda produção fonográfica do mercado musical 

gospel reproduzida nos movimentos gospel: shows gospel, louvorzão e intercâmbios, que têm 

modificado o panorama musical dessas igrejas desde a década de 1990, produzindo 

transformações na ordem do culto e contribuindo, assim, para a desvalorização de um 

patrimônio da denominação que, atualmente, entrou em desuso e, em algumas igrejas, é 

praticamente extinto e, portanto desconhecido da nova geração.  
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Essa música sacra litúrgica do culto batista tradicional, antes baseada nos hinos 

dos hinários oficiais, a partir da década de 1990, aproximadamente, foi sendo substituída 

progressivamente por músicas de uma hinódia não oficial, além da introdução de vários 

instrumentos musicais nos cultos, antes reservados ao piano, ao órgão, ao acordeão, ao violão, 

hoje substituídos pela bateria, pelo carrilhão, pela guitarra, pelo contrabaixo, pelo teclado, 

pelo violino e pelo saxofone, por diversos instrumentos de percussão, entre outros 

instrumentos.  

Vários são os motivos para essa desvalorização do Cantor Cristão, do Hinário 

para o Culto Cristão e, consequentemente, da sua não utilização nos serviços cúlticos das 

referidas igrejas. O movimento musical gospel é um dos responsáveis pela não utilização 

desses hinários, porque apresenta músicas mais “modernas”, com letras menores e mais fáceis 

de memorizar. Pode-se colocar também a indiferença de líderes evangélicos e dirigentes de 

louvor quanto à sua existência, e a preferência por uma hinódia não oficial. Outro aspecto a se 

destacar é a grande influência que o mercado musical gospel exerce sobre os fiéis que dirigem 

a música nas igrejas. Quando é utilizado algum hino desses hinários, modifica-se o 

andamento, o ritmo e até a melodia, justificando-se que é para ficar “mais animado para se 

cantar”. Alguns dirigentes de louvor explicam a não utilização dos hinos do Cantor Cristão 

argumentando que “é música antiga”, “ tem muitas palavras desconhecidas”, “ a música é 

estrangeira”, “ tem música de filme americano” etc.  

Quanto a ser “música antiga”, no Cantor Cristão, na maioria dos hinos, a melodia 

foi composta nos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX. Em se tratando das “palavras 

desconhecidas”, pode-se exemplificar com a primeira estrofe do hino 328, na qual aparecem 

as palavras “vagas procelosas”, que aparecem também na edição revisada do Cantor Cristão 

de 2007. Com relação a ser “música estrangeira”, não existe, no Cantor Cristão, nenhuma 

melodia e harmonia escrita por um brasileiro nato, mas algumas músicas escritas por 

missionários norte-americanos radicados no Brasil. A participação de brasileiros aparece 

apenas na tradução do texto de alguns hinos para o português. Sobre ter no Cantor Cristão 

“música de filme americano”, pode ser constatada a melodia de alguns hinos em filme, pelo 

fato de que muitas melodias selecionadas para comporem o Cantor Cristão fazem parte do 

folclore americano, como é o caso da melodia do hino 112. 

A maioria das igrejas batistas históricas ainda utiliza o boletin semanal e/ou 

mensal, em alguns deles, contendo ordem do culto, editorial, informações diversas e partes da 

liturgia do culto que, via de regra, nem sempre são seguidas. Em ocasiões especiais, eram 

impressas também as letras dos cânticos e/ou hinos que, inicialmente, foram sendo 
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substituídos pela utilização do retroprojetor e, ultimamente, pela utilização do Datashow. 

Observa-se, dominicalmente, à noite, nas referidas igrejas, que não foi constatado nenhum fiel 

empunhando um dos hinários, mas apenas a bíblia. Os fiéis não utilizam mais os hinários 

impressos, e a nova geração desconhece a sua história, a sua existência e o seu valor 

pedagógico-musical.  

Contando com 123 anos desde a sua primeira edição, o Cantor Cristão é fruto dos 

grandes movimentos avivalistas, e prevaleceu hegemonicamente nas igrejas batistas históricas 

até 1990, aproximadamente; seus hinos têm sido substituídos pela música gospel tocada nas 

rádios FM comunitárias, apresentadas em programas de televisão, na internet, através do 

Youtube, em shows gospel ao vivo, em CD/DVD, geralmente gravados ao vivo, e pela música 

veiculada nas paradas de sucesso das rádios FM evangélicas. 

O regime congregacional respeita a individualidade das igrejas batistas históricas, 

e essa autonomia, faculdade de governar a si mesma, característica de cada igreja batista, 

permite-lhe a decisão de como as coisas devem acontecer, em se tratando da ordem de culto e 

da utilização da música sacra em seus serviços cúlticos. Cada igreja tem a prerrogativa para 

decidir quais músicas podem, ou não, ser utilizadas nos cultos, quais ritmos, quais gêneros 

musicais e como deve ser a ordem do culto. Mesmo com essa “autonomia” das igrejas batistas 

históricas, percebe-se certa homogeneização dessas igrejas, em se tratando de atividades 

musicais, pois todas utilizam praticamente as mesmas músicas em seus serviços religiosos, 

caracterizando, assim, uma uniformidade de expressão e de práticas litúrgico-musicais ditadas 

pelo mercado musical gospel. Portanto, ocorrendo essa mudança de estilo musical, continua 

prevalecendo uma uniformidade musical das igrejas batistas, antes caracterizada pela 

utilização dos hinos tradicionais que compunham uma hinódia oficial.  

Pode-se dizer que essas igrejas “autônomas” perderam o poder de reação e de 

decisão em relação às suas tradições musicais, sucumbindo diante das influências do mercado 

musical gospel. Sendo assim, o sistema congregacional sente-se ameaçado e vai perdendo 

suas características e, consequentemente, a sua força; essa “individualidade” denominacional 

acaba cedendo lugar para uma homogeneização, uma “uniformidade musical” predominante 

nessas igrejas. 

Em se tratando de música sacra litúrgica, estamos caminhando a passos largos 

para uma uniformidade no repertório musical utilizado nessas igrejas batistas, em função do 

mercado musical gospel. Este mercado musical tem influenciado as igrejas, no sentido de que 

disponibilizam um vasto repertório musical, com uma diversidade de gêneros musicais 

compostos para agradarem a faixa etária que dirige a música nas igrejas. Sendo assim, essa 
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faixa etária, alvo desse mercado, baseada no que disponibiliza o mercado musical gospel, 

constrói um novo perfil musical cúltico para as igrejas batistas históricas, onde praticamente 

as mesmas músicas são cantadas, da mesma maneira, por todas as igrejas em seus cultos. Esse 

repertório musical geralmente é baseado nos últimos CDs/DVDs lançados e veiculados pela 

mídia. 

Diante do exposto, conclui-se que não há uma liturgia oficial batista, mas que o 

sistema congregacional permite a variação de modelos. Também não há uma liturgia modelo 

nas páginas da bíblia. Não existem textos bíblicos precisos e específicos sobre o assunto, mas 

inferências e deduções, prevalecendo a interpretação de cada dirigente de louvor. Alguns 

pastores batistas entendem que o carro-chefe do culto ainda é a prédica, e que o momento de 

louvor é importante e tem lugar de destaque no culto, todavia, não pode ser transformado em 

catarse. 

1.6.7 A música sacra na liturgia do culto das igrejas presbiterianas históricas 

A primeira Igreja Presbiteriana no Brasil foi organizada por um missionário da 

Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, Reverendo Ashbel Green Simonton, no 

dia 12 de janeiro de 1862, de acordo com os critérios e as normas estabelecidas na época para 

se organizar uma igreja em solo brasileiro. Naquele dia, obviamente, foi celebrado o primeiro 

culto presbiteriano em solo brasileiro e, naturalmente, a música esteve presente, fazendo parte 

daquela liturgia, mesmo que cantada somente pelo pastor e por sua família. De acordo com 

Hahn (2011, pp. 77-78), Simonton “declarou que usava freqüentemente o Livro de Oração 

Comum no começo de seu ministério no país porque ele oferecia as linhas diretivas do culto e 

da participação da congregação quando não havia órgão ou cântico”. Assim se desenvolvia a 

liturgia do culto na nova igreja. Conclui ainda que o Livro da Oração Comum foi traduzido 

em português por Richard Holden em 1861, facilitando a participação de novos convertidos 

nos serviços cúlticos. 

Devido à falta de pastores para a direção dos cultos, o pastor brasileiro Modesto 

Carvalhosa elaborou, em 1892, um Manual de Culto para Leigos; este manual de culto era 

para o uso da Igreja Presbiteriana do Brasil, destinado a pregadores leigos para ser utilizado 

na liturgia, quando o pastor estivesse ausente. Hahn (2011, pp. 221-222) fala da forma para o 

culto dominical abordando vários aspectos relacionados ao culto; no que se refere à utilização 

da música no culto, apenas cita que, após a oração, a congregação cantaria um hino escolhido 

pelo dirigente, o qual faria uma leitura da letra e convidaria todos os fiéis para cantarem, 

assim como também o canto de um hino para o levantamento da oferta. Todavia, Hahn (2011, 
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p. 223) diz: “O Manual do Culto, de Carvalhosa, nunca foi documento oficial da Igreja ou 

parte de sua Constituição”. Porém, o fato é que ele existiu e foi criado tendo por base a 

preocupação da Igreja Presbiteriana do Brasil em redescobrir as suas raízes reformadas quanto 

ao culto. Algo parece estranho ao protestantismo histórico, pois as orações deveriam ser lidas. 

Devido à falta de pastores, esse Manual foi utilizado por leigos na liturgia dos cultos. O fato 

que merece destaque é que esse Manual foi feito por um pastor presbiteriano brasileiro e, 

nessa época, a Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos ainda não possuía um Livro de Ordem 

Comum, o que veio a ser autorizado pela Assembléia Geral em 1903, porém, a sua utilização 

era de caráter voluntário. 

Sobre o Manual, Hahn diz: 

Este Manual é, no presente, o único Manual de Culto, oficial ou não, pertencente à 
Igreja Presbiteriana do Brasil. Há vários anos, foi nomeada uma Comissão para 
preparar e publicar um novo Livro de Culto Comum, mas que, por várias razões, não 
funcionou. Assim, esse pequeno Manual preparado por Carvalhosa, conquanto não 
mais traga o seu nome nem qualquer menção dele, constitui ainda o principal guia 
para o culto presbiteriano no Brasil (HAHN, 2011, p. 234). 

Em sua quinta edição, o Manual tem poucas alterações, exceto de linguagem. Em 

1968, a Casa Editora Presbiteriana publicou uma edição do Manual de Culto sem introdução 

nem prefácio. 

Para os presbiterianos, de acordo com O Sistema Presbiteriano, de Roberts (2003, 

p. 30), o culto é: “Um movimento da alma humana para Deus, em nome de Jesus Cristo, no 

qual se adoram as perfeições divinas, exalta-se a bondade de Deus, imploram-se bênçãos 

celestiais como o perdão dos pecados”. Assim, sobre os princípios presbiterianos do culto, 

segundo Roberts:  

Não há outro objeto de culto além de Deus; não há outro sacerdote além de Cristo; 
não há perdão senão para o pecador arrependido; para a obtenção do favor divino 
não há obstáculo além da incredulidade; não há culto senão o tributado a Deus em 
espírito e verdade; não existem formas de culto além daquelas expressas na Bíblia 
(ROBERTS, 2003, p. 31). 

O sistema presbiteriano delinea um culto cristão de acordo com a doutrina 

neotestamentária baseado nas palavras de Cristo “em espírito e em verdade”, anunciando a 

salvação por intermédio de Jesus Cristo, e se refere a formas de culto expressas na Bíblia. 

Entretanto, em muitas igrejas presbiterianas, essa forma de culto enfatiza mais os problemas 

da vida no presente século, o que caracteriza também uma grande mudança. Os apelos à 

conversão ao evangelho pregado praticamente não acontecem, e se restringem a desafios a 

uma vida de consagração e afastamento do mundo por parte dos fieis. 

Sobre essa questão presente no culto presbiteriano, Dolghie (2007, p. 12) diz: “O 

culto protestante brasileiro – sobretudo, o culto presbiteriano – tem sofrido alterações 
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litúrgicas significativas desde as últimas décadas do século 20 e causado muito alarde no 

interior do campo”. 

Algumas das alterações são: a relação entre a música e a prédica; a introdução de 

novos cânticos, com uma nova fórmula de música no culto e uma diversidade de 

instrumentos, estilos e ritmos musicais utilizados nesses cultos; e a perda de algumas 

características musicais de uma igreja presbiteriana histórica.  

O Manual Presbiteriano, de 1950, referindo-se à Constituição da Igreja, em seu 

capítulo IV, Seção 2, Artigo 31, diz que é dever do ministro “orientar e supervisionar a 

liturgia na igreja de que é pastor”. O Manual está dizendo claramente que o pastor é o único 

responsável pela liturgia da igreja. Caso ocorra algum desvio litúrgico, é de sua total 

responsabilidade. Mesmo assim, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem sofrido alterações 

litúrgicas, e isto se deve também ao fenômeno mercado musical gospel, que acrescenta ao 

culto a forma de espetáculo e a emoção. 

No que diz respeito a esse poderio exercido pelos pastores e presbíteros quanto à 

decisão sobre a forma da música cúltica, a escolha dos estilos musicais e suas funções na 

liturgia dos cultos têm contribuído para que os fiéis apenas acatem passivamente as decisões 

dos especialistas. Ocorre que neste século, com o surgimento dos ministérios de louvor, que 

são os responsáveis pela escolha, execução e direção do repertório musical cúltico, a esses são 

outorgados, de alguma forma, certa autonomia e poder para realizar seu trabalho.  

A Igreja Presbiteriana do Brasil teve como seu primeiro hinário oficial o Salmos e 

Hinos; só em 1891 adotou o Hinário Presbiteriano, renomeado em 1992 como Hinário Novo 

Cântico, que tenta sobreviver nesse emaranhado de produção musical gospel que tem afetado 

sensivelmente o presbiterianismo histórico brasileiro. 

 No início do século XXI, a forma de utilização dos hinários oficiais nas igrejas 

presbiterianas históricas, que eram fruto dos grandes movimentos avivalistas, também está 

sendo substituído por um repertório musical cúltico produzido pelo mercado musical gospel.  

Contudo, existe uma preocupação da liderança da Igreja Presbiteriana do Brasil 

quanto aos destinos da música sacra litúrgica, o que fica evidenciado nas palavras de 

Simonton:  
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A IPB tem trabalhado no intuito de guardar a herança e o legado transmitido por 
outras gerações, expressas (sic)em cantos antigos que preservam seu passado 
histórico e sua identidade. Algumas vezes, a própria igreja se deu conta de que a 
tradição dos cantos vale a pena ser mantida quando se deseja educar um povo. E 
revela que a Comissão de Hinologia, Hinódia e Música da IPB foi nomeada com a 
função de fazer com que se mantenha a intenção educativa ao preservar cantos 
tradicionais. A intenção educativa pode ser sentida através da retenção dos cantos 
das várias partes do culto, que ajuda os fiéis a compreendê-la melhor e reter mais 
eficientemente a mensagem cristã (SIMONTON, 2006, p. 8). 

Existe, então, uma tentativa de resgate do caráter pedagógico dos hinos, da 

preservação do seu passado histórico e de sua identidade com o resgate da hinologia 

tradicional e a sua utilização nos serviços cúlticos, tarefa destinada à Comissão de Hinologia, 

Hinódia e Música da Igreja Presbiteriana do Brasil. Percebe-se certo empenho por parte de 

alguns pastores presbiterianos em resgatar a hinódia oficial da denominação com a introdução 

esporádica de um hino nas atividades musicais cúlticas. Para a execução desses hinos, em 

algumas igrejas, não são utilizados os instrumentistas e nem os cantores do Ministério de 

Louvor; uma gravação é reproduzida e os fiéis cantam, acompanhando essa gravação. 

Neste século em que a música contemporânea prevalece nos serviços cúlticos das 

igrejas presbiterianas históricas, fala-se muito em ministração do louvor. Ministração do 

louvor, para os componentes dos grupos de louvor, refere-se ao momento em que um dos 

dirigentes de música da igreja naquele culto determina o que cantar e como deve ser cantado. 

Além do mais, utilizam-se curtas orações, sem o “amém”, leitura de textos bíblicos, pequenas 

reflexões sobre o texto lido, comentários sobre as letras dos cânticos a serem cantados; dão a 

oportunidade para a entrega de dízimos e ofertas, apresentam os visitantes e, às vezes, dão 

testemunhos, entre outras atividades. 

Sobre essa matéria, Oliveira diz que: 

Só agentes socialmente mandatados e habilitados podem manejar o corpo de 
conhecimentos e normas rituais teoricamente explicitados e sistematizados, 
enquanto os outros membros do grupo limitam-se a consumir esse serviço religioso. 
Aproxima-se deste pólo as religiões eruditas, com suas teologias e liturgias, e a 
institucionalidade que separa os agentes religiosos dos simples “leigos”. 
(OLIVEIRA, 2011, p. 183). 

Esses denominados agentes escolhidos para manejar os conhecimentos musicais e 

sua forma de execução e reprodução, em sua maioria, são compostos por leigos, não permitem 

aos fiéis qualquer oportunidade de discussão da matéria e são tratados apenas como 

consumidores dos produtos religiosos colocados à sua disposição, no caso em estudo, o 

consumo de um gênero musical imposto. Segundo Oliveira (2011, p. 184): “A maior ou 

menor concentração do trabalho religioso nas mãos de agentes especializados é parte do 

processo geral de divisão social do trabalho, quando os produtores de bens simbólicos são 
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dispensados do trabalho material”. Ocorre que esses produtores de bens simbólicos musicais 

não são dispensados de seus trabalhos materiais, atuam como voluntários, vocacionados ou 

convidados e, de alguma forma, são especialistas ou estão se especializando, pois realizam as 

mesmas atividades diversas vezes.  

Portanto, essa divisão do trabalho ocorre de forma bipolarizada: os agentes 

especializados responsáveis pela prédica e os agentes mandatários leigos pelas atividades 

musicais cúlticas acrescidas de outras atividades extramusicais, como orações, leitura da 

bíblia, reflexões, exortações, recolhimento de ofertas, relato de experiências pessoais, entre 

outras atividades extramusicais. Nesse sentido, estabelece-se uma separação hierárquica entre 

agentes especializados, agentes mandatados leigos e os fiéis, configurando-se numa antiga 

situação na história do cristianismo da Idade Média: nós produzimos, entregamos, e vocês 

apenas recebem. 

Nessa relação, os fiéis ficam encarregados do trabalho material, a fim de 

sustentarem materialmente aqueles que trabalham para suprir suas carências e necessidades 

espirituais. Assim, esses agentes religiosos estabelecem relações entre si a fim de atender as 

necessidades e demandas dos fiéis. Nesse contexto social, caracteriza-se uma separação entre 

produtores e consumidores de bens religiosos, quando lhes são conferidos, cada vez mais, 

maior autonomia. 

Atualmente as atividades desses agentes mandatados recebem o nome de 

“ministração do louvor”. Sobre esta ministração do louvor, é conferida autonomia ao ministro 

de louvor, via de regra, um leigo, tanto em música quanto em teologia, para decidir, preparar e 

dirigir a música sacra litúrgica juntamente com seus auxiliares: demais vocalistas e 

instrumentistas, estabelecendo até normas de comportamento para os fiéis. As suas funções 

variam de acordo com a permissão do seu pastor ou do conselho da igreja. Existem igrejas em 

que o pastor assume a direção somente na mensagem. 

Com essa “autoridade” que lhes é conferida, esses leigos mandatados e 

“habilitados” têm a autonomia para determinarem o que fazer e como realizar os serviços 

cúlticos, em se tratando de produção e de reprodução musical, utilizando, aleatoriamente, 

estilos musicais, harmonias dissonantes, ritmos e instrumentos musicais que lhes convierem. 

Como já mencionado anteriormente, a maioria das pessoas que atua na direção da 

música nas igrejas presbiterianas históricas é leiga em música e utiliza, nas atividades cúlticas 

das igrejas, a música contemporânea; por desconhecer os efeitos causados pelas diversas 

dissonâncias, desde o século XX, utiliza um repertório musical produzido com finalidades 

comerciais, sendo que muitas dessas músicas, devido às suas formas composicionais, com o 
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uso excessivo de dissonâncias, podem produzir nos dirigentes e nos fiéis reações diversas e 

mudanças de comportamento. Nesses momentos de ministração, as atitudes dos músicos 

apresentam algumas características: posição de destaque, virtuosismo vocal e/ou instrumental, 

diversidade de instrumentos musicais, volume excessivo instrumental e vocal do dirigente, 

diversidade de ritmos, ditadura no louvor, ênfase no emocional, liberdade de expressão, 

manipulação das atitudes dos fiéis e autoridades religiosas submissas e dirigidas por leigos. 

Concluindo, o que se quer com a liturgia do culto? Viabilizar o culto ou manipular 

as pessoas? Entende-se que uma liturgia manipuladora, que despersonaliza os fiéis a ponto de 

levá-los a um estado emocional descontrolado, contraria tudo o que já se produziu 

cientificamente sobre o assunto. Portanto, não nos reunimos em um culto na igreja para 

assistir a uma performance dos protagonistas de um espetáculo musical, muito menos para 

apreciarmos os talentos envolvidos em uma representação teatral, e nem para assistirmos à 

apresentação da genialidade dos instrumentistas ou do virtuosismo vocal dos cantores, 

também em evidência neste século, o que pode ser considerado como um retrocesso aos 

moldes da Idade Média, um dos motivos que ocasionou a reforma musical protestante. 

Ademais, Pode-se perceber que existe certo processo de pentecostalização 

musical em várias igrejas presbiterianas históricas, como: palmas, expressões corporais, 

glórias a Deus, aleluias, adoração contemplativa, e outras práticas que foram introduzidas nos 

períodos de cânticos dos cultos pelos movimentos pentecostais e neopentecostais, associado a 

utilização de uma hinódia não oficial. Esse processo tem modificado a liturgia cúltica em 

muitas igrejas presbiterianas históricas, tendo como carro-chefe nesse processo o mercado 

musical gospel.  

No próximo capítulo serão abordados aspectos relacionados à histórica da música 

com ênfase na música sacra litúrgica através dos tempos, sua evolução, crises e conflitos. 
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CAPÍTULO II 

QUESTÕES PONTUAIS SOBRE MÚSICA SACRA E SUA HISTÓRIA 

 

O presente capítulo apresenta sucintamente aspectos históricos da música sacra, 

enfatizando a Reforma Musical Protestante, até o presente século, buscando analisar a música 

sacra do passado para compreender o presente e produzir estímulo para construir um olhar 

crítico no que diz respeito aos destinos da música sacra litúrgica no terceiro milênio, sem a 

pretensão de esgotar tal assunto, como também de manter uma linearidade histórica de fatos. 
 

2.1 – Construindo uma definição de música sacra litúrgica 
 

Dada a complexidade desse tema, as diversas tentativas de definição demonstram 

que todas as intervenções humanas no mundo dos sons que obedeçam a um projeto não 

conceitual, estético, podem ser chamadas de música. 

Portanto, para compreender a música sacra vamos partir de uma das premissas de 

que a música sacra, sendo vocal ou instrumental, é uma linguagem com a qual o homem se 

comunica e exterioriza seus sentimentos, suas emoções e seus pensamentos em relação ao 

sagrado. Neste sentido, a música se apresenta como um veículo de comunicação com seus três 

elementos básicos: emissor, receptor e mensagem. 

A expressão música sacra foi desenvolvida pela primeira vez durante a Idade 

Média, quando se decidiu que deveria haver uma teoria musical distinta para a música das 

missas e para a música do culto, tendo em sua forma mais antiga o canto gregoriano. 

No entanto, o conceito de música sacra é muito mais recente do que a sua própria 

existência; e aparece ligado à reforma litúrgica estimulada pelo papa Pio X (1835-1914). 

Porém, a sua existência nos remete aos primórdios dos tempos, de acordo com relatos bíblicos 

já mencionados no capítulo anterior. 

Sendo assim, a música sacra e, principalmente a música antiga produzida pela 

igreja católica, a música própria da tradição religiosa judaico-cristã, é a genuína música sacra, 

mas que se tornou uma obra de arte. Em se tratando da música sacra erudita, como obra de 

arte, sua produção ultrapassou as fronteiras da tradição religiosa judaico-cristã. Na atualidade, 

a sua aplicabilidade na liturgia cúltica das igrejas, no Brasil, praticamente não existe.  

Essa música é um meio de exaltação e de propagação das grandezas de Deus; uma 

forma do homem se comunicar com o transcendente. Portanto, os sentimentos religiosos desse 

homem, cuja expressão sonora se convencionou chamar de música sacra. 
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O que torna uma música sacra? A letra, a melodia ou a harmonia? Uma música 

folclórica, quando colocada uma letra que fala em Deus e é executada na igreja, passa a ser 

sacra? Ou a música de um hino oficial de um país, quando colocado uma letra que fala de 

Jesus Cristo e executado na igreja, torna-se sacra, como acontece com alguns hinos dos 

hinários protestantes? Ou o que caracteriza uma música sacra é quem a compôs? 

Souza Junior (2010, p. 127) afirma: “Não se considera sacra uma música pela sua 

estrutura, ou por qualquer característica formal, mas sim pela sua funcionalidade, ou seja, pelo 

seu uso como instrumento litúrgico eficiente”. 

Assim como a música secular tem a sua funcionalidade, a música sacra é 

funcional e, portanto, está ligada a uma função nos ritos religiosos, ou pelo menos deveria 

estar, prevalecendo o texto em relação à estética. Na música sacra, o texto é o mais 

importante, e é o que a caracteriza. Corroborando com essa idéia, Massin (1997, p. 134) 

acrescenta: “Além de servir ao puro louvor, a outra função da música que justifica sua 

presença no culto é ser um suporte – e nada mais que um suporte – da palavra, dos textos das 

Sagradas Escrituras escolhidos para as liturgias”. Portanto, essa idéia confirma o caráter 

pedagógico da música sacra litúrgica. 

Em sentido mais amplo, a música sacra é usada como sinônimo de música 

religiosa, que é a música utilizada nos cultos de quaisquer tradições religiosas. No Brasil, 

ultimamente essa música sacra recebe também o nome de “música evangélica”, aquela 

utilizada nos cultos das igrejas oriundas do protestantismo histórico. Atualmente o termo 

música gospel oriundo do pentecostalismo tem sido utilizado mais frequentemente para se 

referir à música evangélica. 

Já a música sacra litúrgica é aquela consagrada para o serviço religioso de acordo 

com as determinações das autoridades religiosas de cada igreja. Atualmente é complicado 

caracterizar a música sacra litúrgica como sendo de uso específico de uma determinada igreja 

histórica ou de uma igreja pentecostal, pois há igrejas que adotam uma teologia tradicional e 

uma liturgia musical contemporânea. Existem aqueles que pensam que, se funcionou em uma 

igreja ou em um determinado lugar, irá funcionar nas demais igrejas, independentemente da 

denominação. Fato é que praticamente todas as igrejas do protestantesmo histórico brasileiro 

já incorporaram a música gospel em sua liturgia cúltica. 

A música sacra litúrgica também tem muito a ver também com o estilo e a cultura 

de uma comunidade, ou com o estilo imposto pelo dirigente da música, sendo que os fiéis 

devem se ajustar, porque aquele é o seu ambiente cultural, embora modificado, às vezes 

inconscientemente, nem, portanto, porque seja certo ou errado.  
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2.2 – A música na bíblia 

 

Não abordaremos aspectos teórico-musicais do sistema musical da antiguidade, 

nem análise teológica, pois não é o foco deste trabalho. Daremos apenas um breve destaque 

ao povo hebreu, egípcio e romano, e apresentaremos apenas análises musicais 

veterotestamentárias e aspectos relacionados à música sacra no cristianismo e, posteriormente, 

no protestantismo histórico. 

Segundo Poul McCommon (1963, p. 15-16) “Na história das religiões, somente 

duas desenvolveram a arte da música até atingir um grau mais proficiente. (...) Somente o 

judaísmo e o cristianismo desenvolveram a música como parte integral do culto”. Partindo 

dessa assertiva, deter-nos-emos a pequenos aspectos da música judaica, aprofundando-nos na 

música do cristianismo para compreendermos as modificações ocorridas e os conflitos que 

aconteceram através dos tempos, até o presente século. 

O povo hebreu utilizava a música para fins guerreiros e religiosos. Para esse povo, 

a música estava ligada à religião e era um dos meios de expressão de suas experiências 

místicas, sendo a Bíblia uma das principais fontes de consulta sobre como era a música desse 

povo, quem compunha, assim como os instrumentos musicais utilizados. Para Candé (2001, p. 

62): “A Bíblia constitui a nossa principal fonte de documentação sobre a música dos hebreus”. 

Grout e Palisca (2007) utilizam textos do Antigo Testamento para se referirem à música e aos 

seus poderes. Partindo dessas afirmativas, destacamos que os judeus tinham música para todas 

as ocasiões; algumas referências bíblicas falam da música instrumental e vocal no Antigo 

Testamento, fazendo menção ao poder e ao valor terapêutico da música. Portanto, citaremos 

apenas algumas referências. 

O livro de Gênesis, (4:21; 31:27), refere-se aos instrumentos de cordas, cuja 

invenção é atribuída a Jubal, pai de todos os que tocam harpa e flauta, usados na 

Mesopotâmia, na época de Abraão, para acompanhar a música vocal, de sopro e de percussão. 

Em Êxodo, 15, está registrado o cântico de Moisés e a antífona cantada por Miriã e as 

mulheres; nos capítulos 19 e 20, a promulgação da lei no Monte Sinai aconteceu com a 

utilização de instrumentos de sopro. O livro de Números, (10:1-10), fala de como deveriam 

ser construídos e a forma como deveriam ser utilizados os instrumentos de sopro. Em 

Deuteronômio, (31:30), Moisés introduz um cântico à congregação de Israel; no capítulo 32, 

versículos 1 a 43, está registrada a letra desse cântico. No livro de Josué, (6:4-20), quando da 

derrubada das muralhas de Jericó, foram utilizados instrumentos de sopro. Juízes, 5, faz 

referência à música vocal, com o primeiro poema cantado em dueto por Débora e Baraque. 
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Em I, Samuel, (10:5), um grupo de profetas é precedido por instrumentos de cordas, sopro e 

percussão; no capítulo 16, versículo 23, temos Davi dedilhando uma harpa para acalmar o rei 

Saul; no capítulo 18, versículo 6, após o combate com Golias, Davi é recebido com canto e 

instrumentos de percussão. Em II, Samuel, (6:6), Davi e a casa de Israel dançam diante da 

arca, ao som de vários tipos de instrumentos musicais. O livro de I Crônicas, (9:33), faz 

referência à atuação dos cantores, levitas isentos de serviços porque, de dia e de noite, se 

ocupavam naquele trabalho; no mesmo livro, capítulo (15:16-28) e capítulo (25:1-7), há 

referência à música instrumental e fala-se da organização da música nos reinados de Davi e 

Salomão, as funções dos cantores, dos músicos, dos sacerdotes e dos 288 mestres. Em II, 

Crônicas, (5:11-13), é celebrada a consagração do templo de Salomão com instrumentos de 

percussão, cordas, sopro e canto em uníssono, sendo a música o centro do culto de dedicação. 

O livro de Esdras, (2:65), refere-se ao coro de Zorobabel, que tinha 400 componentes, sendo 

200 cantores e 200 cantoras. Em Neemias, (12:27-41), durante a consagração dos muros de 

Jerusalém, utilizou-se o canto com dois grandes coros em procissão e instrumentos de 

percussão e cordas. O Salmo 150 fala de instrumentos de cordas, sopro e percussão para o 

louvor a Deus. No livro de Ezequiel, (26:13), o profeta condena a música que apresenta 

aspectos de depravação. O fato da música ser condenada, presume-se que houve conflito. 

Daniel, (3:5-15), fala de onze tipos diferentes de instrumentos que os hebreus introduziram 

em Israel ao voltarem do cativeiro, utilizados no relato dos amigos de Daniel e na fornalha de 

fogo. (BÍBLIA DE ESTUDOS DE GENEBRA, 1999; BÍBLIA SAGRADA, 2009).  

Mesmo diante dessas referências bíblicas, não temos dados consistentes que nos 

permitam ter uma ideia precisa do estilo ou do sistema musical adotado pelos hebreus. Na 

literatura estudada, não se encontrou nenhum tratado teórico nem qualquer espécie de 

instrumentos ou fragmento musical notado antes da era cristã. Todavia, os registros bíblicos 

nos levam a concluir que tanto Davi como Salomão foram compositores de salmos e cânticos. 

O Novo Testamento apresenta outras referências relacionadas à utilização da 

música. Vários textos, de certa forma, demonstram a importância da música na nova igreja e a 

sua utilização nas práticas cúlticas judaicas. 

No evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 55, tem-se a letra do Cântico 

de Maria, após a visita do anjo Gabriel. Em Lucas, (2:13-14), temos os anjos anunciando o 

nascimento de Jesus de uma forma cantada, o que, futuramente, inspirará muitos músicos a 

comporem, baseados na palavra “Glória”. Lucas, (2:20), refere-se aos pastores que cantavam 

pelo que tinham visto e ouvido quanto do nascimento de Jesus. Os livros de Mateus, (26:30), 

e Marcos, (14:26), descrevem o que aconteceu após a celebração da ceia, antes de se ir para o 
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Monte das Oliveiras: Jesus e os seus discípulos cantaram um hino. Em Atos, (16:25), na 

prisão, perto da meia noite, Paulo e Silas cantavam hinos a Deus, sendo o canto dos hinos a 

primeira atividade musical documentada da igreja cristã. Em I Coríntios, (14:15), o apóstolo 

Paulo orienta cantar com o espírito, mas também cantar com o entendimento. Já em Efésios, 

(5:19), o mesmo apóstolo fala das formas de composição para se cantar: Salmos, Hinos e 

Cânticos Espirituais. Em Colossenses, (3:16), o apóstolo Paulo exorta sobre qual deveria ser o 

conteúdo das letras das músicas: ensinar e admoestar. Como os primeiros cristãos da palestina 

foram os judeus, o novo culto e a música não deviam distinguir-se muito, em sua forma, do 

culto e das músicas nas sinagogas, quando se reuniam também para cantar os salmos (BÍBLIA 

DE ESTUDOS DE GENEBRA, 1999; BÍBLIA SAGRADA, 2009). 

  

2.2.1 – A música sacra na igreja primitiva 
 

Os primeiros cantos dos cristãos do primeiro século tiveram sua origem no canto 

de melodias hebraicas. A igreja cristã procurou preservar os cantos que formavam parte de 

sua liturgia, transmitindo-os oralmente até o surgimento da escrita neumática. Segundo López 

Martín (2006, p. 179): “A Igreja primitiva continuou a prática sinagogal do canto dos salmos 

e de outros hinos. (...) Nos inícios do século II, os cristãos se reuniam antes do amanhecer 

para cantar um hino a Cristo, como a um Deus”. Portanto, a preocupação da igreja, desde as 

suas origens, foi a de criar uma unidade dos povos cristianizados, através do culto e dos 

cantos litúrgicos. Os salmos e os hinos eram cantados em uníssono, com os fiéis respondendo 

apenas aos améns, e assim acontecia também com as orações. 

Com o passar dos tempos, apareceram as composições feitas por alguns fiéis da 

igreja, hinos para o conforto durante o período de perseguição. Muitos demonstravam a sua fé 

até quando iam ao encontro da morte, cantando esses hinos. Mesmo assim, essa herança 

musical, transmitida oralamente, não se perdeu, mesmo ante as vicissitudes históricas pelas 

quais essa igreja passou.  

De acordo com Grout e Palisca, o templo era um local de culto público, com a 

presença de vários músicos, com funções distintas: 

 

Enquanto decorria o sacrifício, um coro de levitas – com doze elementos, pelo 
menos – cantava um salmo, diferente para cada dia da semana, acompanhado por 
instrumentos de cordas. Nas festas mais importantes, como a véspera da Páscoa, 
cantavam-se os salmos 113 a 118, que tem refrãos em aleluia, enquanto os crentes 
faziam os sacrifícios pessoais, e em seguida um instrumento de sopro semelhante ao 
aulo vinha associar-se ao acompanhamento de cordas. (GROUT; PALISCA, 2009, 
p. 35). 



73 
  

O repertório musical era grande para aquela época, levando-se em conta que, a 

cada dia da semana o coro cantava um salmo diferente durante o sacrifício, com a utilização 

de instrumentos de cordas e sopro, e salmos específicos para ocasiões especiais, 

considerando-se as dificuldades normais de aprendizado através da transmissão oral e as 

limitações técnicas e musicais tanto vocais quanto instrumentais, próprias do período. 

Ademais, desde esse período, já se utilizava a música como fundo musical para a realização 

de atividades sagradas, como os sacrifícios. 

Nesse contexto, os cristãos perseguidos no primeiro século, principalmente os das 

classes subalternas, viviam oprimidos pelo Império Romano; mesmo nessas circunstâncias, 

cultivaram a união e desenvolveram um grande poder de resistência, porém, sem violência, 

mas com perseverança, na esperança de libertação para uma nova vida após a morte, porém, 

no céu. Mesmo em tempos de opressão, Magnani (1996, p. 310) diz que “o canto Cristão 

representa um dos momentos de maior equilíbrio e autoconfiança do sentimento humano ao 

longo dos tempos”. 

Os cristãos primitivos, em pequenos grupos, firmavam-se na experiência direta 

que muitos tiveram com Jesus; guardavam seus ensinamentos e aguardavam o cumprimento 

de suas promessas. Continuavam unidos em pequenos grupos, pois entendiam que a 

separação, para se unirem com outros grupos maiores, descaracterizava o movimento, pois 

poderiam se contaminar por outras ideologias. Portanto, procuravam se manter unidos em 

torno dos ensinamentos recebidos, aguardando a recompensa eterna. Segundo Hervieu-Léger 

(2009, p. 238): “A igreja primitiva, que esperava o retorno próximo de Cristo, mergulhava 

profundamente suas raízes na sociedade de seu tempo. Ela difundiu sua mensagem, 

incorporando e se compondo com as crenças que nela estavam presentes”.  

Na comunidade dos seguidores de Jesus que se reuniam em pequenos grupos, 

talvez alguns deles tenham acompanhado o seu mestre e ouvido diretamente dele os 

ensinamentos e as promessas, e aguardavam o cumprimento de uma delas, concernente à sua 

volta. Essas pequenas comunidades perseguidas difundiram suas crenças e a mensagem do 

seu mestre. 

Nesse período, modificações na linha melódica das músicas surgiu uma nova 

forma de cantar, o Cantus Planus ou Cantochão, que era uma melodia monofônica, sem 

grandes intervalos melódicos, de grande riqueza, sendo o seu ritmo prosódico e subordinado 

ao texto. Inicialmente, era cantado em uníssono pelos cristãos do primeiro século, nas 

catacumbas, sem a utilização de instrumentos musicais, devido à perseguição e por serem 
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considerados profanos. As leis de Romanas determinavam que se respeitassem as catacumbas, 

os túmulos, tuneis subterrâneos, locais onde os cristãos se reuniam por serem mais seguros. 

As primeiras comunidades cristãs foram perseguidas durante trezentos anos, 

aproximadamente, e muitos se dispersaram; mas, mesmo assim, cresceram, e a sua fé, a sua 

crença e a sua música sacra vocal foram difundidas, primeiramente, por todas as regiões do 

império romano e depois para várias partes do mundo. Muitos textos foram perdidos e só se 

salvaram os que foram aprendidos através da transmissão oral. O repertório cantado nessas 

catacumbas, o que salvou, constava de um conjunto de melodias monofônicas que passou a 

fazer parte da liturgia cristã na época. 

De acordo com McCommon, (1963, p. 67): “Os cristãos primitivos cantavam 

somente os salmos e hinos e cânticos espirituais que eram reverentes e significativos no culto 

do seu Deus”. Além dos Salmos de Davi, no relacionamento dos judeus cristãos com os 

gentios convertidos, foi acrescentado o cântico espiritual. Entretanto, na bibliografia 

pesquisada, não se tem registro da forma composicional desses cânticos espirituais. 

A voz cantada predominava nos serviços cúlticos da igreja no século III e alguns 

instrumentos como o saltério, o trompete e o tambor eram recusados por Clemente de 

Alexandria e São João Crisóstomo. Eles entendiam que esses instrumentos musicais estavam 

associados ao mundo pagão, razão pela qual São Jerônimo, considerado por alguns como o 

pai da igreja, teve uma atitude extrema, a de querer exterminá-los, pois os mesmos tipos de 

instrumentos utilizados nas festas pagãs eram também utilizados na igreja. Sendo assim, este 

foi um dos conflitos pelos quais a igreja passou quanto a inserção de determinados 

instrumentos musicais nos serviços cúlticos. 

Com o passar dos tempos, o cantochão sofreu modificações, produzindo 

alterações em sua estrutura composicional e na forma de execução, porém, é a mais antiga 

música ainda em uso em todos os conventos beneditinos. Entretanto, o canto gregoriano não 

iria resistir por muito tempo conservando a sua estrutura composicional original, devido ao 

surgimento de novas formas de composição, sendo que essas novas formas de composição 

musical tinham como base o canto gregoriano. 

Depois de um longo período de perseguição, com a conversão do imperador 

Constantino, foi concedida a liberdade religiosa para os cristãos, no ano de 313 concedendo-

lhes liberdade e proteção, conferindo-lhes os mesmos direitos de outras religiões do império 

romano. 

Sobre as consequências dessa decisão do imperador, Hervieu-Léger (2009, p. 247) 

pontua que a “conversão de Constantino, reviravolta política maior, transforma o cristianismo 
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em religião dominante e marca com o concílio de Nicéia, em 325 o momento de sua 

unificação doutrinal, desejada pelo imperador”.  

Nesse contexto de liberdade religiosa, fiéis saem dos subterrâneos corredores 

catacumbais e chegam à superfície com a sua forma de cantar; espalham-se por toda a Europa, 

começando a ser organizados e regulados por ritos padronizados e cânones que irão ser 

modelos por muitos séculos. 

A partir de então, o curso da história apresenta uma Idade Média marcada por 

profundas transformações na política, na sociedade, na religião, na música e, 

consequentemente, na música sacra litúrgica. Os acontecimentos mais marcantes foram: a 

divisão do Império entre o Oriente e o Ocidente, a queda do Império do Ocidente e o domínio 

temporal da igreja.  

As composições musicais eram em compasso ternário, sendo que o simbolismo do 

número três era considerado perfeito, pois se identificava com a Santíssima Trindade. Já nas 

composições em compasso binário, o número dois era considerado imperfeito. 

Quanto à música sacra litúrgica, que é o nosso objeto de estudo, primeiramente, 

Santo Ambrósio, um bispo, padronizou a forma de cantar para a sua igreja, aos moldes do 

cantochão. Segundo Candé (2001, p. 186): “Santo Ambrósio de Alexandria, no século IV, 

relata que, em Mileto, se ouviam na igreja cantos alegres com palmas ritmadas. Mas, em sua 

própria diocese, ele fazia executar os salmos de uma maneira bela e simples, que Santo 

Agostinho admirava”.  

 O canto ambrosiano é um dos repertórios mais significativos, por sua 

originalidade e atualidade no seu lugar de origem, a arquidiocese de Milão, tendo como uma 

de suas contribuições a introdução dos hinos na liturgia. Pode-se observar que as palmas 

rítmicas nas celebrações não é um assunto novo, pois já acontecia em Mileto, e esse conflito é 

antigo. Portanto, já naquela época, a tradição e a inovação já se confrontavam. A partir do 

trabalho de Santo Ambrósio, essa forma de cantar foi organizada, no século IV, e constituiu-

se de um conjunto das melodias em latim, utilizadas na liturgia cristã do Ocidente, chamadas 

de canto gregoriano, atribuídas a São Gregório Magno. A verdadeira essência do canto 

gregoriano está em que a palavra sagrada conduz a melodia, e esta só adquire expressividade 

através da mensagem do texto sacro. Nessa época aconteceu a mudança do grego para o latim 

como lingua oficial na liturgia romana, o constituiu naquela época uma grande mudança. 

Gregório Magno foi o promotor de uma reforma musical da liturgia baseada no 

canto romano, a partir do trabalho de Santo Ambrósio. A contribuição de Gregório Magno 

(540-604) para o desenvolvimento da música religiosa se deu também através da Schola 
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Cantorum, a primeira especializada em música sacra, que preparava cantores e instrumentistas 

para atuarem como músicos nas várias igrejas. Ele compilou toda a música sacra utilizada na 

época e organizou a liturgia da igreja, sendo o texto sagrado a sua principal fonte de 

inspiração; texto e melodia adquirem uma unidade quase perfeita, produzindo uma lógica no 

discurso musical, em relação ao texto e à melodia, isto é, a palavra sagrada conduzindo a 

melodia, característica da composição gregoriana. A música sacra litúrgica deveria, acima de 

tudo, refletir o sagrado, a fé, os ensinamentos de Cristo, e não os sentidos e as paixões 

humanas. O texto litúrgico e a melodia estavam intrinsecamente ligados.  

O trabalho de reconstituição dos textos originais do canto gregoriano iniciou-se de 

forma embrionária na segunda metade do século XIX, a fim de preservar a sua essência e a 

sua originalidade. Um estudo científico dos manuscritos do século IX foi realizado pelos 

paleógrafos beneditinos, monges da abadia beneditina de Saint Pierre, do Mosteiro de 

Solesmes, na França, que se especializaram no canto gregoriano e na paleografia musical, e 

outros beneméritos da Ordem de São Bento.  

Portanto, o canto gregoriano fechou um importante ciclo da sua história com São 

Gregório Magno, começando um novo ciclo com o aparecimento de formas mais livres e com 

o desenvolvimento do drama litúrgico difundido e praticado nas igrejas durante os séculos XII 

e XIII, o que veio caracterizar também uma grande mudança. 

O canto gregoriano influenciou gerações; em nossos dias e pode ser ouvido em 

várias igrejas católicas do mundo e em salas de concerto. As influências do canto gregoriano 

alcançou o protestantismo histórico de forma que uma das melodias no estilo gregoriano 

aparece também em hinários protestantes, como a melodia do hino 127 do Hinário para o 

Culto Cristão, com o título “Ao Contemplar a Rude Cruz”. A melodia preserva algumas 

características do canto gregoriano, com a utilização de graus, conjuntos ascendentes e 

descendentes, porém, vem revestida com uma roupagem moderna, harmonizada para quatro 

vozes, com o objetivo de ser utilizada nas igrejas protestantes históricas, no canto 

congregacional ou para o canto coral.  

Referindo-se às modificações que sofreu o canto cristão na igreja primitiva, 

Magnani comenta: 

A esta altura, o canto cristão, já gregoriano, alcança uma grande importância social, 
como elemento unificador do sentimento de toda a cristandade. Através dele e da 
liturgia, a pregação de Cristo torna-se católica, universal; e os monges que Roma 
envia para evangelizar os territórios do antigo Império levam sempre uma cópia da 
coletânea gregoriana. O Antiphonarium Romanum, cujo original fora amarrado com 
uma corrente de ouro ao altar de São Pedro. (MAGNANI, 1996, p. 310). 
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O Antifonário passou a ser o códice musical exclusivo da liturgia da igreja, 

contendo músicas apropriadas para os serviços religiosos, com um repertório composto de 

Intróitos, Graduais, Antífonas, Aleluias, Ofertórios, Comunhões, Salmos, Hinos, 

Responsórios, Magnificat e outros. Acreditava-se que, ao pousar junto ao ouvido de São 

Gregório Magno, uma pomba lhe teria ditado as melodias do Antifonário romano. O canto do 

gradual, que se segue as leituras do Antigo ou do Novo testamento, chamava-se, na sua 

origem, Responsório ou Responso. Posteriormente, passou a se chamar gradual, pelo fato de o 

solista cantar nos degraus do altar. 

Inicialmente os livros não traziam os símbolos musicais exatos que diziam como 

deveriam ser entoadas as músicas, nem quanto ao ritmo, ao andamento, à afinação e à 

dinâmica. Toda essa criação estava a cargo do celebrante, que “criava” uma melodia e 

cantava-a, sendo repetida pelos fiéis. A partir do século IX, começaram a surgir manuscritos 

com alguns símbolos musicais, os neumas, que já começavam a mostrar como deveria ser 

entoada a melodia. 

Surgiu então uma nova forma de cantar em conjunto, o canto a duas vozes, ou 

dueto, também chamado de organum paralelo, como enriquecimento da melodia principal. A 

primeira voz era geralmente uma melodia gregoriana, e a segunda era, às vezes, improvisada e 

se movia, em pequenos, intervalos na região grave ou aguda da voz, sempre dependendo da 

primeira voz. Posteriormente, apareceram os movimentos oblíquos e contrários nas vozes; 

quando uma voz sobe, a outra voz desce, ou quando uma permanece prolongando o som, a 

outra se movimenta, e assim sucessivamente, com as vozes deixando de se movimentarem 

somente de forma paralela.  

Assim nasceu uma forma de composição musical vocal/instrumental, embora 

embrionária, a polifonia. Seu desenvolvimento aconteceu quando duas vozes faziam 

movimentos contrários, com intervalos maiores do que as quartas e quintas, consolidando-se 

no século X; Com o discante, foi acrescentado às duas vozes já existentes uma terceira, uma 

quarta, uma quinta ou mais vozes, aumentando a complexidade devido a simultaneidade de 

melodias e, consequentemente, a dificuldade para a sua execução. Essa forma de composição, 

a polifonia, influenciou praticamente todos os compositores de música sacra dos séculos 

seguintes.  

Os salmos e os hinos continuavam fazendo parte da música sacra litúrgica nas 

igrejas, e eram executados pelos coros. Esses coros eram compostos por monges e clérigos, 

músicos profissionais que aperfeiçoavam suas performances, chegando a se dividirem em 2 

grupos que cantavam alternadamente em perguntas e respostas, sendo essa forma de cantar 



78 
  

denominada canto antifonal, coro x coro. Também os coros se alternavam com uma voz 

solista, recebendo o nome de canto responsorial, voz solista x coro. 

Houve, então, uma tentativa de simplificar a música para ser cantada pelos fiéis 

nas igrejas, pois as vozes bem treinadas executavam a maior parte das músicas, enquanto os 

fiéis somente respondiam às pequenas melodias fáceis, como os améns e as aleluias. Sendo 

assim, o canto congregacional foi paulatinamente sendo retirado dos serviços religiosos e só 

vai voltar com a reforma protestante. 

Aos poucos, o cristianismo vai perdendo suas características do primeiro século. 

Acontece uma unificação dos pequenos grupos e aparecem os dogmas, com o estabelecimento 

de novas práticas cultuais. Paralelamente, acontece uma estruturação da instituição, 

estabelecendo uma separação entre clérigos e leigos, caracterizando uma hierarquia clerical: 

não são mais simplesmente os funcionários e os administradores da comunidade cristã, 

constituindo-se em um grupo fechado.  

Entretanto, houve contestação dos místicos, que reagiram contra o pensamento 

teológico oficial, reatando diretamente com o cristianismo primitivo e com a experiência 

emocional da presença do divino, podendo constituir uma ameaça para a instituição. Eles 

desejavam apenas que a religião retornasse às suas origens, ou seja, entrar em contato com 

Jesus Cristo de forma direta assim como os apóstolos que conviveram com seu Mestre e 

tiveram o privilégio de o ve-lo depois de ressuscitado. O desejo desses místicos revelavam 

certo inconformismo com a atuação do clero nessa nova estrutura, caracterizando mais um 

momento de conflito entre clérigos e místicos, entre a tradição e a inovação. 

Sobre a situação da música sacra litúrgica, nesse contexto, havia uma convicção e 

consenso do clero de que a música vocal elevava a alma, quando executada na igreja. 

Entretanto, não acreditavam que a música instrumental produzia o mesmo efeito; por isso, 

excluíram-na dos serviços cúlticos. Esses efeitos da música baseavam-se em experiências 

individuais da participação nos serviços religiosos, ressaltando que os fiéis não tinham essa 

mesma experiência, pois iam a igreja ouvir cantores executarem complicadas polifonias. 

Nesse contexto, o canto gregoriano já se apresentava bem modificado em relação 

ao canto cristão primitivo. Organizado pelo clero, que exerce o poder e o domínio sobre os 

fiéis; mas o canto gregoriano se populariza pela sua mensagem, que transmite beleza e fé. 

Entretanto, o canto polifônico, com toda a sua complexidade, foi, paulatinamente, 

desbancando o canto gregoriano austero e singelo. 
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Nessa época, já havia muitas pessoas capacitadas para executarem a música nas 

igrejas. Lá pelo século VIII a schola cantorum, em Roma, já possuia um número consideravel 

de professores e cantores que formavam músicos para atuarem nas igrejas.  

Depois da introdução formal de certos instrumentos musicais nos serviços 

religiosos da igreja, ainda persistia certa ambiguidade quanto ao que era e ao que não era 

lícito fazer em matéria de música sacra, chegando até o século IX a ideia de que só a música 

vocal, melodiosa, poderia ser chamada de música sacra, e no final desse século, a polifonia 

começou a substituir a homofonia.  

Porém, o tratado Musica Enchiriadis tentava mostrar regras para executar uma 

música. Ele vem valorizar a homofonia e dizia que as vozes deveriam se movimentar 

paralelamente, privilegiando o uníssono, no sentido de tentar estabelecer regras para a 

polifonia que florescia, caracterizando assim mais uma situação de conflito entre a homofonia 

e a polifonia, entre a tradição e a inovação, na época. 

Inicialmente, as composições polifônicas para as liturgias eram destinadas 

somente para as partes improvisadas musicalmente, o que tornava ainda mais difícil a sua 

execução; portanto, inviável para um leigo executá-la, seja cantando ou tocando.  

Com os princípios impostos por uma tirania eclesiástica, favoreceu-se a eclosão 

de uma música envolvente; nos séculos seguintes, como uma força subversiva e com a 

eclosão da música profana, apareceram os “Trovadores” e “Troveiros”, cantadores do amor, 

apresentando uma poesia lírica e aristocrática cantada nos castelos, e a poesia lírica popular, 

os “jograis”, cantada nas aldeias. Nas canções dos trovadores franceses, verifica-se que muitas 

das melodias foram inspiradas no modelo de canto litúrgico. Nesse período, passou-se a 

utilizar textos profanos nas vozes em discante.  

A música que estava em função da igreja passa a ser executada também nos 

castelos enfatizando menos a religião, sendo substituída por letras que falavam de paixões e 

de amores. Sendo assim, a voz principal abordava aspectos religiosos, e as outras vozes 

falavam de coisas materiais, como das qualidades de uma mulher ou da beleza das pastoras 

dos rebanhos dos nobres. Nesse contexto, Massin (1997, p. 164) compara a mulher a uma 

divindade: “Como se fosse uma divindade, a mulher torna-se objeto de adoração, de preces, 

nesse lugar de culto que é o espaço do poema, da cantiga”. 

Nesse período, os clérigos músicos exerciam todas as atividades musicais na 

igreja, tanto vocais como instrumentais. Segundo Amaral (2012, p. 37): “Era corrente a 

expressão ouvir missa, quando a celebração era centrada em um conjunto musical que 
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executava peças escritas para cada parte da celebração (Kyrie, Gloria, Sanctus e Agnus Dei), 

cabendo à congregação tão somente acompanhar a execução”.  

Em se tratando das mudanças ocorridas na música sacra, mais precisamente no 

século XIII, o organum foi sendo abandonado gradualmente pelos compositores, dando-se 

maior ênfase ao discante, consolidando-se assim a independência das vozes, consagrando-se 

uma nova forma de composição musical sacra, a polifônica.  

Outra mudança significativa foi a passagem para a notação mensurada, acrescida 

de novos valores como o da semibreve por volta de 1250, constitui uma mutação de suma 

importância no pensamento musical. A partir de então, os valores de ritmo iriam organizar-se 

segundo modos. 

Os compositores que escreveram música sacra compuseram um repertório 

considerável de motetos. Esse gênero musical era caracterizado por ritmos diferentes em cada 

voz; consequentemente, maior complexidade devido aos textos diferentes e, geralmente, com 

idiomas diferentes para cada voz, produzindo uma politextualidade por meio da adaptação de 

novas letras a velhas músicas e de novas músicas a velhas letras. Esse gênero foi difundido 

por toda a Europa ocidental, e amplamente utilizado pela igreja cristã em sua liturgia.  

Nesse período, quase toda música polifônica era sacra, embora não houvesse 

ainda uma distinção nítida entre os estilos sacro e profano. Havia, portanto, em sua estrutura, 

uma combinação heterogênea de canções de amor, música de dança, refrãos de músicas 

populares e de hinos sagrados. 

Nesse contexto, o canto gregoriano já se apresentava ainda mais desfigurado, com 

o seu espírito adulterado, em um processo que só terminou na segunda metade do século XIX, 

com as atividades de restauração e de preservação de sua essência pelos monges beneditinos 

do mosteiro de Solesme, na França.  

Posteriormente, acontecimentos importantes constituíram marcos na história, 

como a queda do Império Romano do Oriente, com a ocupação de Constantinopla e a 

descoberta da América. De acordo com Magnani (1996, p. 317-318), (...) Todo o período é 

marcado pelas lutas entre as grandes potências européias, a progressiva ascensão da 

monarquia francesa, a afirmação do poderio marítimo inglês e a consolidação da potência 

espanhola”.  

Em seguida ocorre certa deterioração institucional da igreja, a peste e a guerra dos 

cem anos, contexto que produziu uma progressiva dessacralização da música. O tratado do 

compositor Philippe de Vitry (1290-1361), no século XIV, que recebeu o nome de Ars Nova 

(nova arte), designou o estilo musical no que diz respeito à notação do ritmo, que imperou na 
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França na primeira metade do século, produzindo mais música profana do que sacra. O 

moteto, que começara por ser uma forma sacra, em grande parte, já estava secularizado. 

Cerca de dois séculos antes do Concílio de Trento, a igreja já se dava conta de que 

a música estava se tornando uma arte e já não era mais a ciência para dar suporte melódico à 

palavra. Se constituia em uma arte que iria proporcionar, no seio da igreja, apenas celebração 

do ofício, dispensando com isso a atenção dos fiéis e desviando-os dos mistérios divinos. 

Para Grout e Palisca (2007, p. 141), “o declínio relativo da composição de música 

sacra neste período ficou a dever-se, em parte, à diminuição do prestígio da Igreja e à 

crescente secularização das Artes”. Nas igrejas, as palavras da liturgia tornaram-se 

obscurecidas; as melodias litúrgicas tornavam-se irreconhecíveis; e a missa estava 

transformando-se em uma espécie de concerto. Diante disso, o papa João XXII condenava as 

novidades introduzidas na liturgia musical por influência do movimento Ars Nova. Nesse 

caso, mais uma situação de conflito entre a tradição e a inovação. 

A composição musical mais importante da época foi a Messe de Notre Dame 

(Missa de Notre Dame), com arranjo a quatro vozes para o ordinário da missa, acrescido da 

forma final Ite, missa est, sendo composta pelo cônego Guillaume de Machaut (1330-1371), 

que compôs também música profana. A missa, naquele sentido musical, foi a primeira grande 

criação da música ocidental. Entretanto, a maior novidade da música sacra na época eram as 

missas polifônicas, e Guillaume de Machaut foi o primeiro compositor que compôs uma 

missa completa com arranjos polifônicos. 

Embora a música sacra continuasse a ser mais estimável, pela primeira vez, a 

música profana era aceita e reconhecida por clérigos nos seus efeitos benéficos sobre a alma 

humana. Nesse contexto, a obra musical de Machaut é, ao mesmo tempo, profana e sacra. 

Nesse contexto, o moteto se constituiu na forma de composição para a celebração 

musical em solenidades importantes tanto eclesiásticas quanto seculares. Durante o século XV 

consolidaram-se as formas musicais mais representativas da música sacra, além do canto 

gregoriano, que ainda resistia, o moteto e a missa. 

Ainda nesse período surgiu um movimento de compositores muito importante na 

história da música sacra, denominado Flamengo. Receberam o nome de mestres flamengos 

pelo fato de atuarem em uma região compreendida pela França, pela Bélgica e pelo ducado de 

Borgonha. Entre os mestres flamengos, além de John Dunstable (1370-1453), destacou-se 

Guillaume Dufay (1400-1474), o mais representativo da primeira geração, o qual contribuiu 

para a música sacra escrevendo motetos e missas polifônicas. Outro destaque é Johannes 
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Ockeghen (1420-1495); suas contribuições aconteceram com treze missas, motetos e um 

réquiem polifônico. 

Vários compositores se destacaram nessa técnica de composição escrevendo 

música sacra com alto grau de dificuldade para a sua execução, tornando a música ainda mais 

complexa e adquirindo um caráter mais artístico.  

Algumas formas de composição se enquadram dentro da música sacra erudita, 

sendo elas: os motetos, que são peças baseadas em textos religiosos, quase sempre em latim; 

os salmos, que são uma forma particular de motetos baseadas no Livro dos Salmos; a missa, 

oriunda da liturgia católica, geralmente dividida em seis partes; o réquiem, ou missa dos 

mortos, que inclui as partes básicas da missa e mais outras, como Dies Irae, Confutatis e 

Lacrimosa, do Réquiem de Mozart. 

Várias foram as composições musicais para as partes fixas do ordinário da missa e 

muitas foram compiladas em um livro litúrgico chamado Graduale. Outro livro de música, o 

Liber usualis, do século VI, continha uma seleção de cânticos mais utilizados nas liturgias das 

igrejas. 

 Há de se destacar a importância dos músicos que realizavam atividades não 

somente musicais, mas também na forma das leituras que eram realizadas por eles, porque o 

faziam de forma conveniente. Conclui-se que os músicos eruditos, principalmente os cantores, 

tinham uma boa dicção devido ao fato de terem um preparo técnico-vocal para o canto, o que 

facilita a articulação e a fluência da voz falada, considerando-se que não havia recursos 

tecnológicos. A participação de professores e de alunos da Schola Cantorum era marcante 

para a execução dos cantos do ordinário. Estes cantos eram criteriosamente selecionados para 

aquela finalidade, e tinham relação com a leitura dos evangelhos.  

Os salmos também faziam parte do repertório musical utilizado nos serviços 

religiosos da igreja e eram executados em forma de canto responsorial, colocando em 

evidência o solista. Os vocalizes ornamentais caracterizavam uma melodia melhor elaborada e 

com maior grau de dificuldade para a execução. Os refrãos silábicos constituíam-se de uma 

melodia que era cantada sobre uma sílaba de uma palavra, como se canta hoje parte do refrão 

do conhecido canto natalino “Glória”. A antífona, originalmente, era o versículo de um salmo 

entoado por todo o coro como contraparte ao resto do texto, salmodiado por vozes 

individuais. 

Os hinos eram outra forma de composição musical também bastante utilizada nas 

liturgias das igrejas. Constituiuam-se em verdadeiras composições musicais, primeiramente 

em prosa, posteriormente em versos. Esses hinos na liturgia, mais tarde, foram classificados 
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como cantos religiosos sem qualquer relação com a forma estrófica dos hinos de Santo 

Ambrósio. Posteriormente, os hinos com Lutero receberam uma atenção especial. Na 

atualidade, os hinos são marca registrada dos hinários oficiais evangélicos, e muitas de suas 

músicas são melodias populares e folclóricas que receberam uma letra de cunho religioso. 

A função essencial da música sacra era o louvor à divindade. Todavia, a música 

profana, sorrateiramente, passava a fazer parte da liturgia nas igrejas com textos sagrados. Em 

muitos casos, a mesma música que era executada nos castelos passa a ser executada nas 

igrejas, mesmo com músicos profissionais atuando. 

Todas as atividades musicais na igreja eram realizadas por profissionais: cantores 

e instrumentistas. Nas igrejas das cidades era executada a música erudita, e essas igrejas 

estavam entre os principais empregadores de músicos. Ocorreu, então, um processo de 

“privatização” da religião, ou seja, a sua redução ao domínio do indivíduo ou ao dos pequenos 

grupos. A “agência religiosa” atuava como monopólios na sociedade, controlando o 

pensamento e a ação das pessoas nos serviços religiosos. Nesse período, a música profana 

influenciava a música sacra litúrgica e havia certa preocupação dos padres em relação aos 

perigos de certas práticas e músicas executadas na igreja. A tirania eclesiástica atingia a 

música, e práticas como a coreografia eram repudiadas veementemente; práticas estas que 

voltaram a fazer parte da liturgia do culto de muitas igrejas protestantes a partir do final do 

século XX, gerando conflitos. 

Esses mesmos músicos, cantores e instrumentistas que atuavam nas igrejas sob a 

direção dos mestres de capela, desempenhavam as mesmas atividades profissionais em 

solenidades seculares como casamentos, funerais, banquetes e festas profanas. 

A segunda metade do século XV apresenta um grande número de composições 

sacras no estilo de missa e moteto, o que revela serem estas as principais formas de 

composição e, portanto mais utilizadas pelas igrejas, levando a polifonia vocal a ficar 

insustentável, devido à confusão das vozes e dos idiomas, prejudicando a compreensão do 

texto sagrado. Ademais, nesse período, a polifonia sacra atingia o seu apogeu, com vários 

sons simultâneos formando um todo, porém estava repleta de elementos considerados 

profanos, tanto no texto quanto na música. 

 

2.3 A música sacra e a Reforma Protestante liderada por Lutero  

O século que se apresenta parte de um quadro histórico marcado pela invenção da 

imprensa e pela descoberta da América, o que aponta para uma nova era, um século de ouro 
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que marca o desenvolvimento da música, tendo as figuras dos papas Alexandre VI, Júlio II e 

Leão X. A criação da imprensa musical, desenvolvida por Petrucci, em 1501, foi fundamental 

para a difusão da música sacra. Aparecem as primeiras “guerras” de religião, as quais 

destroem a unidade cristã do Ocidente.  

Para compreender certas opiniões sobre a música religiosa, não se pode deixar de 

citar a devotion moderna, movimento da Idade Média que defendia a religiosidade interior, 

subjetiva e mística diante da crescente ostentação, protocolaria da liturgia católica. 

Em meio a tudo isso, destaca-se, nesse século, para este trabalho, especificamente, 

a reforma musical promovida por Martinho Lutero e a dos outros reformadores. Na 

Alemanha, a música polifônica litúrgica conservou muitas características medievais até as 

primeiras décadas do século XVI, demonstrando pouca originalidade ao utilizar como modelo 

as composições franco-flamengas. A monodia religiosa ocupava lugar de destaque, com obras 

litúrgicas em latim. 

Musicalmente, no início do século XVI, os instrumentos deixaram de acompanhar 

as vozes e eram utilizados também para substituir ou para dobrar vozes nas composições 

polifônicas, tanto sacras quanto profanas. Nas igrejas, a massa sonora dos instrumentos, 

apesar de serem acústicos, sobrepujava o volume das vozes do coro.  

No século XVI, aconteceu uma das mais sérias crises religiosas pelas quais passou 

a igreja cristã, denominada de Reforma Protestante. Esse movimento nasceu no ambiente 

universitário, sendo que nas universidades surgiram líderes durante várias gerações. Lutero, 

expoente da Reforma, foi professor universitário na Universidade de Wittenberg. Antes de 

deflagar o movimento reformista, Lutero já transmitia a essência e os ensinos da Reforma 

através de suas músicas. Depois de celebrar a fé através de suas músicas o reformador 

sistematiza os seus ensinamentos. Ramos (2012, p. 18) diz: “A Reforma protestante foi 

cantada antes de ser entendida, isto é, o povo teve acesso aos ensinos da Reforma 

primeiramente porque a cantava celebrativamente”. Sendo assim, a Reforma Protestante já 

acontecia no conteúdo teológico da música de Lutero. Nesse período, também a religião 

cumpriu a sua função social de contestação e de mudanças, o que poderia ser chamado de 

“caráter mutante da religião”. 

Partindo do pressuposto de que a religião não é somente um sistema de ideias, 

mas sim, antes de tudo, um sistema de forças, Ivo Lesbaupin (2011, p. 15) afirma: “A religião 

não é originária, mas produto de um mundo dividido. (...) A religião é o suspiro da criatura 

oprimida”. Sendo assim, pode-se dizer que a opressão do cristianismo primitivo perdurou, de 
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outra forma, até o século XVI, com a Reforma. Portanto, pode-se inferir que a igreja não é um 

bloco monolítico, mas possui contradições internas em toda a sua história. 

Para o protestantismo, o homem era chamado por Deus, mas deveria exercer 

normalmente as suas atividades profissionais cotidianas, sendo que a sua renda deveria ser 

empregada na vocação para a qual foi chamado. Mariz (2011, p. 76) completa dizendo: “A 

ascese monástica católica era restrita a um pequeno grupo que podia abandonar o mundo: os 

virtuoses religiosos. Já o protestantismo exigia o ascetismo de todos os fiéis, pois pregava 

uma ascese no mundo”.  

Mesmo diante da hegemonia do catolicismo conservador, os reformadores 

modernos atraíram elementos ricos da oposição, parte da nobreza, burgueses e camponeses 

também com uma música nova diferente e acessível a todas as camadas sociais; aderiram à 

nova igreja, mesmo abdicando da oportunidade de enriquecerem com o confisco dos bens da 

igreja. O movimento revolucionário atraiu também os plebeus e a baixa classe social 

oprimida. 

Segundo Mariz: 

A ética protestante rompia com diversos padrões do catolicismo medieval. Além de 
redirecionar a ascese, o protestantismo nega vários sacramentos, a devoção aos 
santos questionando seus milagres. Ao mesmo tempo em que diminui a quantidade 
de rituais, rejeita a prática de promessas e rezas tradicionais, estimulando a leitura e 
interpretação da bíblia por todos. Era assim uma religião menos ritualista, mais 
intelectualizada, mais ética, menos encantada, menos “mágica”. (MARIZ, 2011, p. 
76).  

Nas palavras de Mariz, percebe-se uma ética protestante contrária à ética do 

catolicismo medieval, negando sacramentos e questionando milagres. O protestantismo 

executou uma reforma radical nas práticas religiosas musicais existentes, paralelamente a 

reforma teológica. A performance e o estilo musical criado pelo protestantismo também se 

posicionou de forma contrária aos usos e aos costumes musicais da igreja dominante. 

Em se tratando de música sacra, os fiéis se encontravam em um estado de 

opressão musical imposto pelo clero, o que causou profundas modificações musicais na 

liturgia da nova igreja que nascia. Não trataremos aqui dos complexos aspectos teológicos 

desse movimento; deter-nos-emos apenas à reforma musical, analisando as profundas 

modificações estruturais nas formas de composição pelas quais passou a música sacra 

utilizada na nova igreja. 

Na reforma musical protestante alemã, Martin Luther (1483-1546), monge, poeta, 

professor, flautista, tocador de alaúde, cantor e compositor, preocupou-se e demonstrou 

grande interesse pela música da nova igreja, pois era corista na igreja, cantando como tenor e, 
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no convento de Santo Agostinho, estudou o canto gregoriano.  Ele acreditava no poder 

educativo da música e desejava que toda a congregação participasse da música nos serviços 

religiosos; começou, assim, a restaurar o canto congregacional, o qual foi praticamente 

abolido das igrejas, através das Constituições Apostólicas, desde o século II. A restauração e a 

execução do canto congregacional devolveram aos fiéis a condição de participantes ativos nas 

atividades musicais cúlticas, conferindo à música sacra o seu caráter funcional. As 

composições de Lutero valorizavam a melodia principal, a de cima, silábica, em língua 

materna, portanto mais fácil, também devido a retirada dos melismas que eram característicos 

da música católica, ele estava realizando uma enorme mudança na música sacra e isso gerou 

conflitos que desdobraram até no concílio de Trento. Assim, a música sacra constituiu-se na 

grande bandeira do protestantismo alemão. 

Além de traduzir a Bíblia, Lutero traduziu também vários hinos para o alemão e 

utilizou também nos cultos, canções populares com texto religioso e começou elaborar uma 

nova forma de composição musical mais acessível aos fiéis, a forma coral. Entretanto, Lutero 

não aboliu por completo a forma de composição musical denominada missa, mas a utilizou 

em língua vulgar, com a substituição de partes do seu ordinário, de acordo com o ano 

eclesiástico, mas sendo sempre mudanças coerentes com o que ele cria e pregava. Lutero 

utilizava muito a Missa Breve nos serviços cúlticos, porque ela se reduzia ao Kyrie e ao 

Glória. 

Esse contexto apresenta também outra diferença entre a música sacra da igreja 

romana e a música sacra da nova igreja no que diz respeito ao local de sua execução. 

Enquanto que a música sacra da igreja de Roma continuava saindo da igreja para ser 

executada nos palácios e nos castelos, na igreja reformada, a música sacra retira-se para a 

igreja com uma execução mais simples e, consequentemente, mais acessível aos fiéis.  

 

2.3.1 – O coral luterano 
 

A reforma musical liderada por Lutero possibilitou o desenvolvimento de uma 

nova forma musical e incentivou o uso de instrumentos musicais diversos nas igrejas locais. 

Para possibilitar a participação de todos os fiéis nos serviços cúlticos e para atender a essa 

necessidade, Lutero criou o coral, com uma forma musical bem definida e como o veículo de 

uma interioridade individual e coletiva, onde melodia e texto eram indissociáveis. Sendo 

assim, nas igrejas reformadas, passou-se, então, a se utilizar o estilo “coral”, que era 

constituído por uma melodia em uníssono depois harmonizada para quatro vozes, exatamente 
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como apresentado nas partituras dos hinos dos hinários oficiais com música, como no Salmos 

e Hinos, Cantor Cristão e a Harpa Cristã, entre outros. Ele alterou palavras da liturgia para 

adequá-las aos seus pontos de vista, relacionadas a certas questões teológicas.  

Carpeaux define o coral luterano do seguinte modo: 

O coral luterano é coisa completamente diferente: é uma melodia sacra popular ou 
de origem popular e depois harmonizada, cantada não por um coro de cantores 
profissionais, mas pela comunidade inteira, acompanhada pelo órgão, ao qual 
também se concede o direito de preludiar o canto ou de orná-lo com variações livres 
(CARPEAUX, 2001, p. 42). 
 

As melodias eram baseadas nos cantos gregorianos, nas canções populares e nas 

canções inéditas, mas fáceis de serem cantadas por todos os leigos na igreja, sendo 

acrescentado posteriormente uma harmonização a quatro vozes, assim como o 

acompanhamento com o órgão, nos prelúdios. Não muito frequentemente, utilizavam-se 

melodias populares da época para também serem harmonizadas a quatro vozes. Os 

ornamentos aos quais ele se refere tinham o objetivo apenas de embelezar a música, não 

trazendo dificuldade para que os fiéis pudessem cantar, pois não interferiam na melodia 

principal, como ocorria na polifonia. 

Quanto ao coral protestante, Magnani (1996, p. 341) argumenta: “O Coral 

Protestante foi lançado por Lutero como instrumento de participação dos fiéis ao novo culto. 

(...) Fácil de ser entoado pela congregação dos fiéis, que apenas substituem o texto de 

melodias popularmente divulgadas, o coral luterano é, portanto, arma da reforma”. Para as 

suas harmonizações, Lutero lançou mão de melodias populares, pelo fato de já serem 

conhecidas do povo, pois facilitavam o aprendizado, também do texto que estava adaptado em 

língua materna, facilitando, assim, a participação de toda a congregação, e não somente do 

clero. De acordo com Massin (1997, p. 290) Lutero “Impôs-se então a impossibilidade de 

separar o musical não apenas do religioso, mas também do sociológico e do cultural”. 

Grout e Palisca, referindo-se à utilização de canções profanas, afirmam: 

Muitas melodias de corais eram de composição nova, mas mais numerosas ainda 
foram as que se basearam, no todo ou em parte, em canções profanas ou sacras já 
existentes. Assim, o hino gregoriano Veni Redemptor gentium converteu-se em Num 
Komm der Heiden Heiland (Vinde, salvador dos gentios); adaptaram-se canções 
espirituais não litúrgicas conhecidas, como, por exemplo, o hino de Natal misto, 
latino-alemão, In dulce jubilo (Em doce júbilo), ou o cântico de páscoa alemão 
Christ lag in Todesbanden (Cristo jazia nos laços da morte), de que Lutero viria a 
fazer um novo arranjo segundo o modelo da seqüência pascal Victimae paschali 
laudes (GROUT; PALISCA, 2007, p. 278). 
 

Aproveitaram-se muitas canções sacras e profanas da época, além de canções 

espirituais e de canções inéditas para o repertório musical cúltico da nova igreja. Portanto, o 

entendimento do reformador era de que a música é dádiva de Deus e não hesitou em usar até 
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melodias profanas com um texto em alemão. Nesse período, já se faziam paródias que 

receberam o nome de contrafacta, nas quais se conservava a melodia, substituindo a letra para 

fins religiosos, o que, mais tarde, aconteceu na compilação dos hinários evangélicos editados 

no Brasil.  

Quando era introduzida na liturgia alguma música no estilo polifônico para ser 

cantada pelos fiéis, devido às dificuldades técnicas, rítmicas e melódicas para a sua execução, 

eles cantavam somente a melodia principal, mas não de forma correta, como o faziam os 

cantores profissionais, produzindo, assim, modificações no ritmo e na melodia da música, 

devido à falta de conhecimento musical. Essas modificações produzidas tornavam a melodia 

semelhante à do canto gregoriano. 

Diante dessas mudanças significativas na história da música sacra levanta-se a 

seguinte questão: Qual a diferença do canto gregoriano citado no início desse capítulo, para o 

coral luterano? Além do canto gregoriano ser reconhecido como música católica e o coral 

luterano ser criação do protestantismo, porém não exclusivos, há uma mudança musical 

profunda: parte de um sistema que é modal e começa a caminhar para um sistema tonal, que 

ainda reina até hoje. Outra modificação estrutural acontece quando sai de um sistema que é 

polifônico, de uma simultaneidade de linhas melódicas dialogando entre si, o que dificultava a 

compreensão do texto e começa a passar para o domínio de uma linha melódica, uma voz 

proeminente, a voz superior, a principal que, fecundada pelas outras linhas melodias, criava-

se uma harmonia. Essas modificações produziram conflitos relacionados à música sacra. De 

alguma forma existia uma grande massa de contentes e outra de descontentes com as 

mudanças.  

 

2.3.2 – O hino estrófico 

O hino estrófico foi composto visando também à participação de todos os fiéis no 

canto congregacional, pois possibilitava uma forma de expressão individual e coletiva dos 

sentimentos do homem para com Deus. Assim, o canto congregacional é pelos fiéis, e não 

para os fiéis. O texto dos hinos acompanhava as convicções teológicas de Lutero e 

demonstrava o seu caráter pedagógico, quando dizia que a salvação é em Cristo e pela fé. Não 

mais se cantavam na igreja protestante os hinos medievais, mas os hinos da reforma. 

Os hinos estróficos são também isométricos, isto é, os versos têm a mesma 

quantidade de sílabas. Essa forma de composição musical facilita a participação de todos, 

inicialmente em uníssono, posteriormente muitos foram harmonizados para 2, 3 ou 4 vozes, 
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não se destacando a letra ou a música, sendo que ambas têm o mesmo valor na composição 

musical. A sua estrutura é composta de estrofes e de estribilho, ou coro, o qual se repete após 

o cântico de cada estrofe.   

Lutero compôs também a letra e a música de um hino que ficou sendo a marca 

registrada da Reforma. Citando James Moffat, Ichter (1987, p. 43) diz que esse hino é 

considerado como o “Maior Hino, do Maior Homem, do Maior Período da História da 

Alemanha”. Citando o poeta germânico Heinrich Heine, Ichter (1987), referindo-se ainda a 

esse hino, considera-o como:  

Um cântico de guerra foi esse hino, com o qual ele e seus colegas entraram em 
Worms. A velha catedral tremeu ao som destas novas notas e os pássaros foram 
espantados dos seus esconderijos nas torres. Este hino, conhecido como ‘A 
Marselhesa da Reforma’, conserva até hoje o seu poder e poderíamos usá-lo ainda 
em outro conflito semelhante (ICHTER, 1987, p. 44). 
 

 Esse hino recebeu o nome de Ein’Feste Burg (Uma firme fortaleza), escrito em 

1529, quando Lutero tinha 46 anos. 

Segundo McCommom (1963, p. 34), “dois jovens foram queimados na fogueira 

por professarem a doutrina da reforma. Isto impeliu Martinho Lutero a escrever esse hino”. A 

letra desse hino estrófico é baseada no Salmo 46, sendo traduzida por Jacob Eduardo Von 

Hafe, e consta no hinário Cantor Cristão, com o número 323. Esse mesmo hino, com 

pequenas modificações na tradução do texto original e insignificantes alterações na linha 

melódica, compõe o repertório de hinos do Hinário para o Culto Cristão, com o número 406. 

A melodia desse hino é tão importante que serviu de base para compositores como 

Bach, ao compor a Cantata nº 80, escrevendo sobre o hino luterano a música Ein` feste Burg 

ist unser Gott (Sólida fortaleza é o nosso Deus), e Mendelssohn, na composição da Sinfonia 

da Reforma, quando utilizou trechos dessa melodia em sua obra. O sucesso da reforma 

musical de Lutero foi tão grande ao ponto dizerem: “A música de Lutero foi tão importante 

para a nova Igreja quanto seus sermões”.  

Uma vez que muitos fiéis conhecem hoje os hinos com harmonização a quatro 

vozes, deve-se destacar que tanto o coral como o cantochão e as canções populares compõem-

se essencialmente de apenas dois elementos: o texto e a melodia; entretanto, também como o 

cantochão popular, a música coral enriquece-se por meio da harmonia e do contraponto, 

susceptível de ser ampliada, dando origem a formas musicais de maiores proporções. Assim 

como a maior parte da música do século XVI derivou-se do cantochão, também grande parte 

da música luterana dos séculos XVII e XVIII originou-se do coral. 
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Portanto, a contribuição musical mais importante para igreja luterana em termos 

de composição musical sacra foi o hino estrófico que, em alemão, se chama choral, coral ou 

kirchenlied, canção da igreja que, primeiramente, deveria ser cantada pelos fiéis em uníssono, 

em língua materna, sem acompanhamento instrumental e sem harmonização para quatro 

vozes e sem o caráter artístico. Quando se retirou o acompanhamento instrumental dos hinos, 

sem dúvida, o texto foi melhor compreendido.  

A atitude de Lutero em relação à utilização da língua materna para as celebrações 

litúrgicas influenciou outros reformadores, como João Calvino que, em princípio, rejeitou 

rigorosamente a língua latina na liturgia. Até a Igreja católica, após o Concílio de Trento, 

apoiava o uso de cantos alemães na missa latina ou a leitura de orações em alemão como 

conclusão das orações feitas em latim pelo sacerdote. 

No transcorrer da idade média, a reforma protestante e os acontecimentos 

posteriores em termos de estrutura musical, de realização musical, mudaram muito. Com o 

surgimento e florescimento da ópera, em que a expressividade da palavra era característica do 

gênero, a palavra tinha que ser expressiva e a música teria que estar a serviço da palavra, 

valorizando-a. O entendimento da igreja também era de que a música não estava acima do que 

a palavra dizia. Já era o aspecto pedagógico da música sacra colocado em prática. 

Destarte, as consequências políticas e sociais e os desdobramentos teológicos a 

partir da Reforma projetaram-se através dos séculos, sendo reconhecidos e bem difundidos. 

Portanto, a Reforma Protestante, no século XVI, estabeleceu uma ruptura com o monopólio 

religioso da Igreja Católica. Lutero desejava apenas substituir por um canto de assembléia as 

apresentações artísticas dos corais instruídos. Entretanto, a sua contribuição musical para a 

igreja protestante e o desenvolvimento musical advindo dessa Reforma, são evidentes. 

 
2.3.3 – A reforma musical de Calvino e Zwinglio  

 

Liderados por João Calvino (1509-1564), que não era músico, mas que traduziu 

vários salmos, os calvinistas, no seu movimento de reforma musical na França e na Suíça, 

onde se refugiou devido à perseguição, influenciaram as igrejas reformadas da Inglaterra, da 

Holanda, da América do Norte e da Escócia. Usavam os mesmos princípios de Lutero e 

diziam que o culto tem de ser de todos; não permitiram, consequentemente, a posição 

privilegiada de um coro de músicos profissionais executando obras complicadas, às quais os 

fiéis só poderiam assistir. Ademais, proibiram o canto de músicas em que os textos não 

fizessem parte da Bíblia; para tanto, musicaram vários salmos e, mais tarde, excluiu-se toda a 
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música instrumental dos templos calvinistas, exceto os prelúdios e os acompanhamentos do 

órgão, principalmente na França e na Holanda. Calvino fazia uma distinção entre música 

profana, destinada ao entretenimento, e música sacra, de conteúdo bíblico, destinada ao culto, 

por isso, utilizava os salmos. Calvino só admitia os salmos, mas parafraseava. Não era utilizar 

os salmos por inteiro na música, mas realizava uma criação poética em cima deles. Para isso 

ele chamou músicos de qualidade em genebra e região. Mesmo assim, os momentos de 

conflitos, seja na igreja católica, seja na igreja protestante também acontecem nas demais 

igrejas reformadas que vão surgindo. Por conseguinte, o calvinismo restringiu-se a cantar 

salmos metrificados sob o princípio de que só era legítimo no culto o que vinha das escrituras, 

e esses textos foram musicados por músicos franceses de renome na época, como Claude 

Goudimel e Louis Bourgeois, entre outros. 

Na reforma efetuada por Calvino, enfatizava-se em toda a vida, a prática das boas 

obras. Era uma exigência, viver uma vida reta, e não se ensinava a fugir do mundo, mas, a ser 

participante dele. Esses puritanos formavam um grupo que desprezava as pessoas que não 

aderissem ao movimento reformista. 

As principais produções musicais do calvinismo foram os salmos. Então, 

traduziram e harmonizaram melodias para os salmos metrificados em língua francesa, para o 

“Saltério de Genebra”, um dos hinários mais utilizados na época, dotando a nova igreja de um 

vasto repertório, sendo, posteriormente, traduzido para outros idiomas e utilizado em outros 

países. 

No entanto, não admitiam a polifonia nos serviços religiosos, por mais 

simplificada que fosse, pois entendiam que a música é para o povo e, portanto, deve ser mais 

simples. 

Entre os compositores calvinistas, destaca-se Louis Bourgeois (1510-1561), o 

qual influenciou gerações e escreveu uma melodia que passou a fazer parte do hinário Cantor 

Cristão, com o número oito, traduzida por Sarah Poulton Kalley (1825-1907), com o título 

Adoração. 

Lutero e Calvino tinham algo em comum em relação à música a ser executada nas 

igrejas reformadas: permitir e possibilitar a participação dos fiéis leigos no culto. Entretanto, 

havia uma diferença entre eles: enquanto Lutero utilizava os hinos e os cânticos populares, 

Calvino utilizava os salmos, condenava os ornamentos da liturgia católica e considerava a 

Bíblia como a única fonte para o canto cristão. Outro diferencial é que Lutero conservou parte 

da liturgia católica, sendo Calvino mais radical e contrário ao embelezamento do culto.  
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De acordo com Maraschin (1996, p. 105-106), “Zwinglio, na Suíça, representa a 

atitude mais radical a esse respeito, não apenas proibindo instrumentos e canto, mas 

barbaramente mandando destruir órgãos”. Posteriormente, foram admitidos não somente o 

órgão, mas também alguns instrumentos para o acompanhamento das obras corais e a grande 

orquestra de câmara. 

 

2.3.4 – A Contrarreforma Musical 
 

A intensidade dos debates teológicos com os protestantes e a necessidade de 

rebatê-los com argumentos e informações corretas levaram a um processo de renovação na 

educação teológica pela Igreja Católica Romana. Em suas seções conciliares, foi abordado e 

estudado também o assunto música sacra. 

A expressão máxima da música católico-romana até então foi o canto gregoriano, 

em latim. Um movimento musical posterior à Reforma, denominado Contrarreforma musical, 

liderado pelo músico e compositor católico Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594), 

iniciou-se com a fundação da Companhia de Jesus e o Concílio de Trento. Insatisfeitos com a 

polifonia dos mestres flamengos, o movimento caracterizou-se como uma resistência da velha 

igreja contra a reforma musical de Lutero. Diziam os contrarreformadores: “Para a verdade 

religiosa ficar representada, têm os fiéis de entender bem as palavras sacras que o coro canta”. 

Em princípio, percebe-se que não se falava em canto congregacional com a participação dos 

leigos. Mesmo assim, pretendia-se criar um repertório de música religiosa em língua 

vernácula equivalente ao dos corais e ao dos salmos protestantes. Foi proibido o canto 

simultâneo de textos diferentes na mesma música, em uma tentativa de simplificar a polifonia 

vocal, a fim de se compreender as palavras que se cantava, e dispensou-se o acompanhamento 

instrumental, sendo utilizado apenas o órgão, em prelúdios, caracterizando uma música vocal 

à capella.  

A música sacra e, especificamente, o canto sempre foram motivo de controvérsias 

e discussões, desde a exclusão da música instrumental, pois os instrumentos estavam 

associados à música “mundana”, exceto o órgão. Na Contrarreforma, havia um pensamento 

entre os membros daquele concílio de proibirem toda a música polifônica e permitirem apenas 

o coral gregoriano. Todavia, as controvérsias e as discussões em torno da música sacra 

litúrgica permanecem até o presente século. 

De acordo com Grout e Palisca: 
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No tocante à música sacra (que apenas ocupou uma pequena parte dos trabalhos do 
concílio), as principais queixas que se fizeram ouvir no Concílio de Trento diziam 
respeito ao seu espírito freqüentemente profano, evidenciado nas missas baseadas 
em cantus firmus profanos ou na imitação de chansons, e à complexa polifonia que 
impossibilitava a compreensão das palavras da liturgia. Além disso, houve quem 
criticasse o uso excessivo de instrumentos ruidosos na igreja e a pronúncia incorreta, 
a negligência e a atitude geralmente irreverente dos cantores. (...) Todavia, a decisão 
final do Concílio de Trento acerca destas matérias foi extremamente vaga: afirmava-
se apenas a necessidade de evitar tudo o que fosse “impuro” ou “lascivo” para “que 
a casa de Deus possa de direito ser chamada uma casa de oração” (GROUT; 
PALISCA, 2007, p. 284). 

 

Percebe-se que o referido Concílio não demonstrou grande preocupação diante 

das queixas apresentadas. Não fez qualquer referência às questões técnicas das músicas 

utilizadas nos serviços religiosos das igrejas e à compreensão do texto, nem ao volume dos 

instrumentos, embora acústicos, mas em grande quantidade, aos gêneros, aos estilos e às 

formas de composição musical consideradas profanas, momento em que a complexidade da 

polifonia conquistou o seu apogeu. A atitude irreverente dos cantores pode ser entendida 

como sendo abuso do virtuosismo vocal de vozes bem preparadas explorando os agudos e as 

improvisações com melismas de grande dificuldade técnica para a sua execução, inadequados 

aos leigos nos serviços religiosos. Portanto, o Concílio ficou omisso quanto às questões 

apresentadas, não se debruçando nos questionamentos apresentados, alertando apenas para a 

necessidade de se conservar a pureza na casa de Deus. 

Já segundo Massin (1997, p. 152), “O Concilio de Trento (1545-1563) intervém 

para proibir o uso das formas inovadoras, decretando o retorno com exclusividade aos 

modelos do canto gregoriano”. 

Entretanto, pensavam em suprimir a música polifônica vocal a favor da 

compreensão do texto, mas optaram pela música em uníssono, como aconteceu na Reforma 

Protestante, resguardando o texto em latim e enfatizando uma pronúncia mais clara; 

entretanto, continuaram a explorar o contraponto, pois entendiam que ele poderia valorizar o 

texto e torná-lo mais compreensível. Eles estavam mais preocupados em combater os 

excessos na utilização da polifonia que já predominava há séculos. 

A obra de destaque no movimento da contrarreforma, publicada em 1567, foi a 

célebre Missa Papae Marcelli, (Missas do Papa Marcelo), de Palestrina, também um grande 

liturgista que, mesmo sendo a sua obra uma polifonia, tornou o texto sacro compreensível, no 

intuito de tentar expressar musicalmente o sentido emocional do texto através do equilíbrio 

das linhas e a acentuação da palavra, conseguiu causar uma impressão de serenidade e não 

apresentava nenhuma daquelas ofensas à liturgia. 
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Portanto, os conflitos que surgiram em relação à reforma musical realizada por 

Lutero aconteceram também no Concilio de Trento quando discutiam o assunto música sacra; 

aceitamos as mudanças ou não; dificilmente houve consenso mas, com Palestrina aconteceu 

uma simplificação da polifonia, uma verdadeira limpeza, retirando os ornamentos que traziam 

dificuldades melódicas para torná-la mais acessível aos fiéis.  

A música de Palestrina também enfatizava que os instrumentos musicais, da 

forma como estavam sendo utilizados nas liturgias dos serviços religiosos, encobriam o 

volume das vozes e dificultavam a compreensão do texto sagrado. 

Uma das músicas de Palestrina, músico católico, devido à sua beleza melódica, foi 

incluída no Hinário para o Culto Cristão: Victory, hino latino, foi traduzido para o português 

por Sarah Poulton Kalley, em 1873, com o título Findou-se a Luta de Jesus, número 144. 

Agindo assim, entendiam os organizadores do hinário que o mais importante era o texto. 

A partir de então, o estilo palestriniano foi marcado pela polifonia vocal à capella 

em seus motetos e missas, estilo oficial da música sacra polifônica católico-romana. Além de 

Palestrina, Orlando de Lasso e Tomás Luís de Victoria foram as três grandes figuras da 

música sacra católica nesse período.  

Já no protestantismo, além dos hinos e dos corais, utilizaram-se também outras 

formas de composição musical para os serviços religiosos, como salmos, motetos, missas, 

cantatas, paixões, oratórios e antífonas. 

Na Reforma de Lutero e na Contrarreforma de Palestrina, com suas respectivas 

características, a música sacra acompanhou de perto os dois movimentos. Essa separação veio 

a se caracterizar de modo bem diferenciado, recebendo os nomes de “Música Católica e 

Música Protestante”. A partir do século XX, no Brasil, essa separação recebeu o nome de 

“Música Católica e Música Evangélica”. Na transição do século XX para o século XXI, 

recebeu o nome de “Música Católica e Música Gospel”. 

A reforma e a contrarreforma se constituíram em um divisor de águas na história 

da música sacra, motivou a produção de composições musicais e a criação de novos gêneros 

musicais. Entretanto, os corais luteranos permaneceram hegemonicamente conduzindo o 

canto congregacional até meados do século XVII, período em que o órgão, progressivamente, 

substituiu o coral nessa função. Nesse contexto, afloraram peças sacras instrumentais para 

coral e órgão, os Prelúdios Corais e as Fantasias Corais. O órgão, nesse período, tornou-se 

instrumento litúrgico por excelência. 

A produção musical do final do século XVII marca o declínio da qualidade 

poética e musical revelada na grande produção de canções religiosas. Era a quantidade 
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prevalecendo sobre a qualidade. Certa mediocridade instaurou-se devido à perda das 

características sagradas dos textos, utilizando-se uma linguagem extravagante promovida 

pelos pietistas, os quais tentavam dar à música um caráter mais simples, todavia, enfatizavam 

o egocentrismo revelado nas interpretações emotivas dos solistas. Paralelamente, a música da 

corte estava organizada nos mínimos detalhes. 

Entretanto, para Massin (1997, p. 346) “A música sacra, sempre mais 

conservadora, acumula as tradições, modifica-se lentamente a partir de dentro e só aceita 

novidades com muita prudência". 

Posteriormente à reforma, muitos estilos musicais surgiram. No catolicismo, 

houve efervescência de composições ao estilo Stabat Master. Entre as obras sacras de 

Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736), destaca-se o seu Stabat Mater, no qual o sagrado é 

entendido como fonte de experiência emocional revelada na plenitude do sentimento, e a linha 

melódica, interpretada por uma soprano e/ou um contralto, associada à harmonia instrumental; 

ambos transmitem um clima de reflexão e de introspecção. O Stabat Mater era o termo 

utilizado para designar um hino da Igreja Católica Romana oficialmente adotado como um 

hino litúrgico que versa sobre a vigília de Maria junto à cruz após a crucificação de Cristo. 

Enquanto o moteto católico-romano musicava textos litúrgicos autorizados, os 

motetos protestantes baseavam-se exclusivamente em textos bíblicos; posteriormente, os 

versículos bíblicos eram utilizados para se acrescentar estrofes à música coral, em forma de 

moteto. 

O oratório é uma produção semidramática essencialmente religiosa para coro e 

solistas, não sendo obra litúrgica, mas nunca é destinado a ser teatralmente encenado. Porém, 

com textos bíblicos ou outros temas sacros, para voz solista e coro com acompanhamento de 

orquestra, o que o distingue da ópera, sendo que, em princípio, não estava destinado ao culto. 

A cantata para voz solista e coro com acompanhamento de orquestra também não 

tem representação cênica e pode versar sobre assunto religioso, na sua maioria, ou profano; 

futuramente, foi editado também para o acompanhamento ao piano, sendo incorporada ao 

repertório religioso, tanto no catolicismo quanto no protestantismo. Segundo Massin (1997, p. 

82), a cantata “tornou-se parte essencial do culto luterano no final do século XVII e na 

primeira metade do século XVIII”. 

As paixões são formas de composição musical genuinamente sacras, semelhantes 

aos oratórios, também com forma dramática, para coro, solistas e orquestra, cujo texto relata o 

sofrimento e a morte de Jesus Cristo com base nas narrativas dos evangelhos. As paixões, 

conforme relatam os evangelhos, são assim distribuídas: no domingo de ramos, paixão 



96 
  

segundo São Mateus; na terça feira, paixão segundo São Marcos; na quarta feira, paixão 

segundo São Lucas; e, na sexta feira, paixão segundo São João. As paixões atingiram maior 

beleza nas composições de Bach, destacando-se a Paixão Segundo São Mateus, considerada a 

sua obra prima nesse gênero musical. 

Os recitativos, quando aparecem nessas formas de composição musical, são 

declamações líricas executadas por uma voz solista que, geralmente, antecedem a uma ária, 

que é uma forma de composição musical cuja melodia é interpretada por uma voz solista, 

ambos fazendo parte de uma obra completa, inicialmente, acompanhada ao órgão, e, 

posteriormente, por uma orquestra; e, de uma forma mais simplificada, com o 

acompanhamento para piano. 

Essas formas de composição musical passaram a ter um caráter artístico e eram 

mais apresentadas em forma de concerto, não sendo apresentadas em sua totalidade nos 

serviços religiosos das igrejas. 

Paralelamente a esses estilos, a missa continuou sendo uma forma de composição 

musical sacra divulgada amplamente em vários países da Europa, tanto pelos seguidores de 

Lutero quanto pelos de Palestrina. Enquanto a música coral predominava nas igrejas que 

aderiram à reforma luterana, à capella ou com acompanhamento instrumental, geralmente ao 

órgão, os concertos, as sonatas e as sinfonias, composições instrumentais, eram tocadas nas 

igrejas como abertura antes da missa ou em determinados momentos da cerimônia. 

O protestante Johann Sebastian Bach (1685-1750) foi um virtuoso organista, 

compositor e regente de capelas; adquiriu fama na Alemanha protestante e dedicou os seus 

serviços à igreja, sendo parte de sua obra sacra executada até hoje. Como luterano devoto, 

interessou-se pelo coral, e a sua música sacra se distancia dos outros compositores de sua 

época. Bach utilizou em suas composições religiosas o binômio música/palavra, elementos 

fundamentais da música sacra, além de cerca de 170 versões de corais que escreveu.  

A religião foi de fundamental importância para a vida musical de Bach, tendo 

atuado como regente de capelas em igrejas alemãs, sendo uma de suas funções a de compor e 

dirigir obras de caráter sacro, revelando a grande austeridade própria do luteranismo. Suas 

obras se alicerçam na venerável tradição anterior e na sua devoção pessoal. 

A forma de composição denominada cantata, originalmente de caráter profano, 

encontrou, no Norte da Europa, magnífica recepção, graças às necessidades pastorais e 

litúrgicas das igrejas protestantes. A produção de cantatas é o que há de mais regular e 

generoso na obra de Bach. 
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A cantata sacra com temas dos evangelhos tinha destaque na liturgia luterana de 

Leipzig, nos serviços religiosos. Para esse gênero musical, Bach compôs quatro ciclos anuais 

de cantatas, com cerca de sessenta cantatas em cada um, para todos os domingos e dias de 

festa do ano litúrgico, era construida sobre o tema de um coral. Para apreciar a música 

religiosa de Bach é preciso compreender que o coral era música popular na Alemanha 

luterana do século XVII. As cantatas de Bach, até hoje, são executadas nas grandes salas de 

concerto do mundo e também nas maiores igrejas. Desataca-se na Cantata nº 147, parte do 

coro Jesus Bleibet Meine Freude (Jesus Fica Minha Alegria); uma versão em português, em 

1960, para coro a quatro vozes e acompanhamento ao piano, com o título de Jesus Alegria dos 

Homens, foi inclusa no hinário Os Céus Proclamam, volume IV, nº 127, com tradução de 

João Wilson Faustini. 

Em se tratando de música sacra, Bach foi um dos maiores gênios de todos os 

tempos, senão o maior, lídimo representante da música litúrgica protestante. Sua genialidade 

está demonstrada na criatividade e no virtuosismo composicional de suas obras. Nelas, 

mesmo nas mais simples, é retratado o mais alto nível de expressão do sentimento religioso, 

independentemente da forma de composição. 

Além das cantatas de Bach, outra forma de composição musical que se destaca é a 

“Paixão”, com duas obras primas: Paixão segundo São João, baseada no Evangelho de João, 

capítulos dezoito e dezenove, e Paixão segundo São Mateus, que é considerada a obra mais 

famosa de Bach e da mais profunda emoção religiosa, baseada no Evangelho de Mateus, 

capítulos vinte e seis e vinte e sete, sendo composta para coro, solistas e orquestra, com mais 

dois órgãos, além da composição da Missa em Si menor e de outras grandes obras sacras, 

como o Oratório de Natal e o Oratório de Páscoa, além de outras missas e outros motetos. 

Todavia, a genialidade de Bach não é demonstrada somente em suas cantatas. As 

paixões, as missas, os oratórios, os motetos e outras peças também revelam a sua 

religiosidade, o seu compromisso com a igreja reformada e a sua capacidade composicional, 

demonstrada no alto nível de suas composições.  

A grande preocupação de Bach foi a de trazer músicas adequadas para as 

cerimônias religiosas que elevassem o pensamento dos fiéis para Deus.  Para a execução desse 

repertório musical, o colégio de S. Tomás oferecia cinquenta e cinco bolsas de estudo; em 

contrapartida, tinha-se a obrigação de cantar ou de tocar nos serviços religiosos de quatro 

igrejas de Leipzig, que começavam às sete horas da manhã e se prolongava até cerca de meio 

dia. Para as atividades musicais na igreja, que duravam praticamente cinco horas, necessitava-

se de músicos bem preparados. 
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A Ave Maria de Bach/Gounod também é uma obra prima que atravessou séculos 

e é até hoje executada nos serviços religiosos das igrejas católicas e em salas de concerto do 

mundo, gravada pelos maiores cantores eruditos e populares de toda a história da música. Em 

várias cidades brasileiras, essa peça é utilizada nas liturgias das missas das igrejas católicas, 

assim como também em cerimônias de casamento, sendo cantados por uma voz solista 

acompanhada por um piano, órgão ou teclado, ou reproduzida por um CD, com voz solista ou 

instrumental. 

A música sacra de Bach influenciou vários compositores de sua época que 

escreveram belos hinos que foram incluídos em hinários evangélicos. As harmonizações de 

Bach também foram inseridas no Hinário para o Culto Cristão, com a obra Passion Chorale, 

hino do século XVI, de Hans Leo Hasler, harmonizado a quatro vozes por Bach, traduzido 

para o português por Isaac Nicolau Salum com o título Oh, Fronte Ensanguentada.  

Bach foi um músico que compões especificamente para a igreja, portanto 

genuinamente sacro. Grandes compositores da música erudita que o sucederam, como Mozart, 

Haydn, Beethowen, entre outros, foram músicos que compuseram também para outras 

finalidades. Quando suas composições são classificadas como sacras, se devem ao fato de que 

são baseadas em um tema sacro, mas não especificamente para a igreja. 

Existiam também os reformadores puritanos que se rebelaram contra a música no 

culto; abominavam tudo o que lembrava o culto católico e entendiam que os instrumentos 

musicais e até os arranjos corais desviavam a atenção dos fiéis em relação à adoração a Deus 

e à prédica. Mesmo assim, a música coral predominou na nova igreja pela sua beleza, por sua 

simplicidade e pela maior facilidade de execução em relação ao estilo polifonico. 

Outro expoente George Frideric Haendel (1685-1759), organista e compositor, 

escreveu 26 oratórios baseados em episódios bíblicos do Antigo Testamento, exceto na 

terceira parte o oratório Messias, que começa com as profecias do Velho Testamento, a vida 

de Cristo e o seu triunfo. O oratório The Messiah (O Messias), escrito para coro e solistas, é 

um dos oratórios mais executados nas maiores salas de concertos e igrejas de todo o mundo. 

A música mais executada desse oratório é o Alleluja, gravada e cantada por corais seculares e 

por vários corais protestantes de todo o mundo, Outras obras de expressão compostas por 

Haendel foram: o oratório Judas Macabeus, árias religiosas, cantatas e paixões. 

A música Antioch, de Haendel, paráfrase do Salmo 98, letra de Isaac Watts (1674-

1748), traduzido por Justus Henry Nelson (1849-1931), foi incluída nos dois hinários oficiais 

da denominação batista. No Cantor Cristão com o título Rei Excelso, nº 26 e, no Hinário para 
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o Culto Cristão, com o título Cantai que o Salvador chegou!, nº 106, mesmo não sendo um 

compositor genuinamente protestante. 

Os interesses e as necessidades financeiras de Haendel, depois da falência de sua 

empresa operística, o levaram a vender seus produtos religiosos da época, em forma de 

concerto, as suas obras musicais. Esses interesses financeiros permanecem até o presente 

século e, com o trânsito religioso e até com a pertença religiosa por parte de cantores que 

vêem no movimento musical gospel um mercado altamente rentável, uma forma de venderem 

seus produtos religiosos em forma de CDs, DVDs e Shows Gospel, para o consumo e o 

entretenimento dos fiéis. Na época, o mercado musical “protestante, ou católico”, porque ele 

compôs também para a igreja católica, já existia. 

Bach e Handel são, há muito, reconhecidos como os pontos mais altos da história 

da música. Também foram os compositores mais importantes de música sacra de todos os 

tempos. Uma religiosidade mística é encontrada em suas obras, sendo que, até hoje, parte 

delas é utilizada nos serviços religiosos de algumas igrejas, tanto católicas quanto 

protestantes. 

A partir desse período, as capelas e as catedrais foram, durante séculos, os 

principais centros promotores da música sacra litúrgica. Apesar de ter prosperado em outros 

templos religiosos, foi nas capelas das catedrais que ela mais se desenvolveu, e lá se 

formavam os profissionais. A estrutura organizacional de uma capela musical era composta de 

um maestro de capela, um organista e os cantores, em grupo reduzido. A reprise de uma obra 

acontecia nas várias interpretações de seus autores. 

Posteriormente a Bach e Handel, compositores barrocos, outro expoente da 

música sacra foi Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Em apenas trinta e cinco anos de 

vida, escreveu 15 missas, motetos, salmos, antífonas, graduais, réquiem, Te Deum e outras 

composições baseadas em textos sagrados. As obras mais importantes são: a brilhante Missa 

da Coroação, a famosa Missa em Dó menor, destinada ao ofício religioso, e o Réquiem para 

coro e solistas. Estas são as três obras mais executadas em várias salas de concerto e em 

igrejas de todo o mundo. O Réquiem, uma obra escrita para quatro solistas (soprano, contralto, 

tenor e baixo), coro e orquestra, constitui-se na representação máxima da cerimônia da 

despedida e está impregnada de piedade, fé e devoção. Destaca-se também um dos mais belos 

hinos de adoração do sacramento, Ave Verum, peça para coro a quatro vozes com 

acompanhamento de órgão composta em 1791, e o Te Deum, ambas para coro, com arranjo a 

quatro vozes. Ave Verum, texto original em latim, foi incluída no Hinário Os Céus 

Proclamam, volume IV, nº 145, com texto em português escrito por Antônio José dos Santos 
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Neves (1827-1886), com o título Redenção, harmonizada para coro a quatro vozes com 

acompanhamento de órgão, para ser cantada por corais evangélicos nas liturgias cúlticas das 

igrejas brasileiras. 

Outra melodia composta por Mozart foi incluída no hinário Cantor Cristão, 

compilada por Frances Ridley Havergal (1836-1879) e traduzida para o português por 

Leônidas Philadelpho Gomes da Silva (1854-1919), com o título Consagração, nº 296, 

cantada nos serviços cúlticos de várias igrejas do protestantismo histórico brasileiro. 

A espiritualidade demonstrada na música de Mozart, que não compôs somente 

música sacra, influenciou e inspirou vários compositores protestantes a escreverem música 

sacra.  

Outra figura de destaque que também escreveu música sacra foi Franz Joseph 

Haydn (1732-1809). Austríaco, compositor e regente, sua obra sacra demonstra uma grande 

sinceridade religiosa e consta de 14 missas, 13 ofertórios, Te Deum, peças para coro, motetos, 

antífonas, salmos e árias religiosas, entre outras. Sua obra também influenciou gerações, 

sendo que uma de suas músicas, Austrian Hymn, foi incluída no hinário Cantor Cristão com o 

título Chora Agora, número 258, com letra de autor desconhecido. 

Ludwig van Beethoven (1770-1827) era compositor e pianista. A Missa Solenmis 

em ré maior é uma manifestação de sua religiosidade livre, acima de qualquer credo 

dogmático. Compôs também a Missa em Dó Maior para o uso litúrgico habitual, que se 

encaixa no estilo tradicional católico, apesar do tratamento inovador, claramente sinfônico, e 

o oratório Cristo no Monte das Oliveiras. A sua 9ª Sinfonia em ré menor, a primeira com a 

inclusão da voz cantada, explora os limites da voz humana, e a melodia Hymn to Joy foi 

incluída no Hinário para o Culto Cristão (HCC), com o nome Aleluia! Aleluia! Gratos Hinos 

Entoai, nº 60, traduzido para o português por Salomão Luiz Ginsburg (1867-1927) e adaptado 

por Edward Hodges, em 1864, com harmonização para quatro vozes, para o canto 

congregacional. O hinário Coros Sacros, compilado por Arthur Lakschevit (1901-1981), 

editado pela Junta de Educação Religiosa e Publicações (JUERP) da Convenção Batista 

Brasileira, com harmonizações para quatro vozes, para coral, também recebeu uma música de 

Beethoven, a de número 35, traduzida para o português por Egídio Gioia, com o nome Os 

céus declaram a glória de Deus, utilizado na liturgia cúltica de muitas igrejas batistas em todo 

o Brasil. 

Na música protestante, destacam-se dois oratórios: São Paulo e Elias, do 

compositor e pianista Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847). Fiel à igreja luterana, 
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compôs diversas cantatas e salmos, destacando-se o de número 115 para coro e orquestra. O 

oratório Elias sintetiza seu gênio musical, um talento redescoberto em seu período.  

Os dois hinários oficiais da denominação batista receberam duas músicas de 

Mendelssohn: a primeira, o hino Natal, do Cantor Cristão, nº 27, traduzido por Robert 

Hawkey Moreton (1844-1917). A mesma música aparece no Hinário para o Culto Cristão 

com o título Cantam Anjos Harmonias, nº 96, porém traduzida por Charles Wesley (1739, 

alt.). Do mesmo hinário, o hino 351, com o título Cristo, Esperança Viva, com letra de 

Georgia Elma Harkness (1953-?) e tradução para o português de Isaac Nicolau Salum (1958-

?). 

Franz Schubert atingiu níveis sublimes de inspiração em todas as suas magistrais 

canções religiosas católicas. Uma de suas músicas, Heilig, Heilig, Heilig, foi traduzida pela 

Comissão do Hinário para o Culto Cristão e inclusa no hinário com o título Santo És Tú, 

Senhor, nº 239, utilizado no canto congregacional de várias igrejas batistas. . 

Gioachino Rossini (1792-1868), mesmo tendo dedicado a maior parte de suas 

composições ao gênero operístico, compôs várias obras sacras. Três músicas de Rossini foram 

harmonizadas por Arthur Lakschevitz e inclusas no hinário Coros Sacros: A fé, com nº 60, 

baseada em Hebreus 11; A Esperança, nº 61, cuja letra é baseada em Hebreus, (6:19); e o hino 

Caridade, nº 62, com a letra baseada em I Coríntios, (13:1-13).  

Na música sacra de Carl Maria von Weber (1786-1826), além de escrever missas 

e ofertórios, escreveu o hino Wilmot, traduzido para o português por Antônio José dos Santos 

Neves (1827-1874) e incluso no hinário Cantor Cristão com o título Redentor, nº 338. 

São vários os casos em que músicas de compositores eruditos católicos foram 

incluídas nos hinários protestantes; mais uma vez fica claro a influência da música católica 

sobre a música protestante constante nos hinários oficiais das denominações e que o mais 

importante para a música sacra e, posteriormente para a música evangélica, é o texto. 

Atualmente, de forma contrária, várias músicas do movimento musical gospel e até hinos 

tradicionais dos hinários protestantes estão sendo utilizados por várias igrejas católicas em 

seus serviços religiosos. 

A música sacra erudita influenciou também cantores populares. César Franck 

(1822-1890), organista e compositor, uma de suas obras mais conhecidas é Panis Angelicus, 

para voz solista e acompanhamento de órgão, harpa, violoncelo e contrabaixo. Essa obra é 

executada nas grandes salas de concerto, assim como em várias igrejas protestantes, 

especificamente, em solenidades religiosas de várias igrejas brasileiras. A influência dessa 
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obra inspirou o pastor e cantor batista Feliciano Amaral a gravar um LP contendo essa 

música, com uma letra em português. 

 

2.4 O protestantismo histórico no Brasil: os primeiros missionários e suas contribuições 

para a inserção da música sacra litúrgica nas igrejas organizadas 

A chegada do protestantismo no Brasil se deu logo após o seu descobrimento, 

quando viajantes alemães luteranos trouxeram consigo a sua música.  De acordo com dados 

históricos de Fred Spann (1976, p. 53): “Foi na quarta feira, 10 de março de 1557, que pela 

primeira vez se realizou no Brasil um culto evangélico. Isto ocorreu na ilha de Villegalgnon 

em plena baia no Rio de Janeiro, no tempo da primeira invasão francesa”. Segundo Spann, 

nesse culto, cantou-se em uníssono, por todos os fiéis calvinistas, o Salmo 5 do Saltério de 

Genebra: “Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor”. Outro hino cantado foi o Salmo 30, 

“Das profundezas a Tí eu clamo”, em alemão, Aus tiefer noth schrei ich zu dir, com letra, 

música e harmonização de Martinho Lutero, e que, posteriormente, foi harmonizada por Bach, 

na Cantata nº. 38. Em todos os cultos, entoavam-se os salmos utilizados nas igrejas 

reformadas. 

Sobre a chegada do protestantismo no Brasil, Mendonça afirma: 

A presença do protestantismo no Brasil data do início de sua colonização, aliás, até 
mesmo um pouco antes dela, se quisermos ser rigorosos quanto à primeira aparição 
dele no cenário da Colônia Portuguesa, quando anos antes da chegada do primeiro 
governador geral, em 1549. (...) Se recuarmos essa história para o aparecimento dos 
hugenotes franceses no Rio de Janeiro, poderemos dividir a história do 
protestantismo no Brasil em três categorias: protestantismo de invasão, de imigração 
e de conversão ou missão.  (MENDONÇA, 2004, p. 49). 

Os hugenotes franceses (1555-1567) e os reformados holandeses (1630-1654), 

estabeleceram o culto reformado entre os índios no Nordeste, são chamados protestantes de 

invasão. Porém, só com a presença da corte portuguesa no Rio de Janeiro, o protestantismo se 

estabeleceu no Brasil.   

Após o grito da Independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, veio, logo 

em seguida, a Constituição Imperial de 1824, que garantia a prática do culto não católico para 

todas as pessoas que estavam no país, tanto brasileiros quanto estrangeiros. Em se tratando do 

assunto religião, a referida Constituição estabelecia que a religião católica continuava sendo a 

religião do Império, e que as demais religiões poderiam realizar seus cultos privados, mas em 

casas que não tivessem aparência exterior de templo, sendo que ninguém poderia ser 

perseguido por motivos religiosos. 
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Desse modo, essa lei começa a abrir as portas para o crescimento do 

protestantismo em solo brasileiro com a invasão de colonos suíços e alemães no Rio de 

Janeiro e em outros estados. 

Em 11 de julho de 1858, o médico e missionário pioneiro no Brasil, Robert Reid 

Kalley, organizou a primeira igreja protestante de fala portuguesa em solo brasileiro; dirigiu o 

primeiro culto em seu lar e, depois, no lar dos conversos; naturalmente, em sua liturgia, 

embora importada, estava presente a música sacra que era composta de salmos e de hinos 

cantados pelo pastor e por sua família. A partir da organização da igreja, Sarah Poulton 

Kalley, musicista, esposa do Dr. Robert Reid Kalley, criou a Escola Dominical, ministrando 

também aulas de canto. Segundo Hahn (2011, p. 158): “Havia tardes especiais para o ensino 

de canto, sendo que nas aulas em alemão era usado o Liederbuch fur Jugend (Livro de 

Cânticos para a Juventude)”. A partir das aulas de música, a senhora Kalley criou um coral a 

quatro vozes na igreja. O senhor e a senhora Kalley eram talentosos poetas e músicos, e foi 

sob a iniciativa e a coordenação deles que foi produzido posteriormente o hinário Salmos e 

Hinos, contendo vários hinos de suas autorias, ainda utilizado por algumas igrejas no Brasil. 

Em 1868, escreveu-se a primeira edição de música para coral, impressa em 

Leipzig. Esse álbum continha setenta e seis peças harmonizadas para quatro vozes e trazia 

uma exortação da autora que, segundo Hahn (2011, p. 168), dizia que era “para cantar mais 

rapidamente do que era comum no Brasil a fim de expressar a alegria, a santa alegria que deve 

caracterizar o culto dos remidos pelo precioso sangue de Cristo”. O motivo dessa exortação, 

segundo Hahn, é que: “Os cristãos portugueses acostumaram-se a cantar as lentas e suaves 

endechas menores da Igreja Católica Romana e nunca se apropriaram do cântico alegre da 

Reforma ou do Reavivalismo Evangélico da Inglaterra”. 

Os missionários protestantes originados da Reforma do século XVI foram os 

pioneiros do protestantismo de missão no Brasil, com a tarefa de converter os católicos 

brasileiros. Imigrantes estrangeiros, antes da chegada do casal Kalley, sem vinculação 

orgânica direta com suas igrejas de origem, nos períodos e nos locais nos quais nenhum pastor 

ainda havia chegado, tiveram como principal função a distribuição de bíblias, tendo sido 

denominados pela população como “os bíblias”.  

Até o final da Segunda Guerra Mundial, as bíblias eram impressas no exterior; 

somente em 1948 foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil (SBB). O trabalho dos 

colportores, distribuidores de bíblias, eram agentes das sociedades missionárias. Essas bíblias 

chegaram ao Brasil em grande escala com a abertura dos portos brasileiros para o comércio, a 

partir de 1808. As influências dessa distribuição de bíblias, associada à falta de pastores, 
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produziram uma formação espontânea de grupos de leigos para estudarem esse livro, com 

pouquíssimas orientações, devido à escassez de pastores, surgindo, assim, lideranças leigas 

nas congregações para o estudo da bíblia. Essa pequena quantidade de pastores imigrantes era 

de alemães que vieram para o Brasil. Esses pastores eram teólogos e não tinham formação 

específica em música; mesmo assim, ensinavam os hinos aos novos conversos, à sua maneira.  

Outro aspecto que merece análise é que esses leigos colocavam em prática um dos 

ensinamentos da Reforma do século XVI: o sacerdócio universal, isto é, todos os cristãos 

podem chegar a Deus, independentemente do sacerdote ou da igreja. O trabalho desenvolvido 

pelos distribuidores de bíblias, de certa forma, facilitou o trabalho dos missionários do 

protestantismo de missão ou de conversão quando chegaram ao Brasil. Citando Ferreira, 

Souza (2011, p. 186) transcreve as impressões de um missionário: “O trabalho do colportor é 

o braço do missionário; o que ele faz, distribuindo a Palavra de Deus, não pode ser 

subestimado; a sua manutenção é condição indispensável para a manutenção do trabalho”. 

Esses colportores distribuíam as bíblias e pode-se deduzir que foram distribuídos também 

alguns hinários.  

A prática de distribuição de bíblias continua no presente neste século, sendo feita 

gratuitamente pelos gideões internacionais no Brasil, os quais realizam o trabalho de 

distribuição do Novo Testamento em hotéis, universidades, escolas e repartições públicas.  

Em relação à música sacra, nesse contexto, pode-se concluir que praticamente não 

era utilizada durante os estudos da bíblia devido ao fato de que somente os missionários 

conheciam a letra e a música, sendo que os agraciados com as bíblias não tinham aprendido os 

hinos que eram cantados pelos missionários, isso porque a transmissão oral era o meio 

utilizado para o aprendizado das músicas. Citando Braga, Hahn (2011, p. 275) diz que, no 

interior da Paraíba: “Eles tinham obtido também um hinário protestante sem música, cujos 

hinos cantavam com a música de uma liturgia católica romana”. Portanto, nessa região do 

país, a bíblia e o hinário já faziam parte dos serviços cúlticos dessas congregações dirigidas 

por leigos. A Escola Dominical, nos lares, dirigida por leigos, apresentava a seguinte 

sequência: havia um hino de abertura, uma oração, outro hino, a leitura de um salmo, oração e 

outro hino, o estudo da bíblia e a divisão em classes, com o levantamento das ofertas nas 

classes. Depois, reuniam-se todos para o relatório e para os anúncios, uma exortação do 

Superintendente da Escola Dominical, o cântico de mais um hino e a oração de encerramento. 

Constata-se, nessa ordem, que foram cantados quatro hinos na Escola Dominical, o que vem a 

caracterizar a importância dada à música sacra litúrgica nesse período.  
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 Sobre o protestantismo de conversão implantado no Brasil, Campos (2004, p. 

121) coloca: “O protestantismo implantado no Brasil, principalmente o de conversão, para se 

usar a terminologia de Camargo, tem tido as suas características doutrinárias e litúrgicas 

determinadas por forças culturais externas, particularmente, oriundas dos Estados Unidos”. 

Também as características musicais do protestantismo histórico, em sua origem, 

foram influenciadas pela cultura externa, por meio dos hinos com música de outros países 

com as letras traduzidas para o português. Nessa linha de raciocínio, pode-se entender que o 

“enfraquecimento” do protestantismo histórico, seja de imigração, seja de missão, deve-se ao 

fator cultural imposto e assimilado pelas igrejas protestantes brasileiras. 

Quando as missões protestantes chegaram ao Brasil na segunda metade do século 

XIX, a sociedade era caracterizada por uma pequena burguesia dominante, que se constituía 

em uma minoria, os escravos e outra classe que Mendonça chamou de “homens livres e 

pobres”, os quais formavam a maior parte da população, classes essas em que se predominava 

o catolicismo romano como religião oficial. Mesmo com esse predomínio, o protestantismo 

cresceu principalmente entre as classes mais pobres, com poucas adesões por parte da 

burguesia. 

O conteúdo das mensagens pregadas por esses missionários ficou conhecido 

através dos sermões e dos artigos que eram publicados em jornais, revistas e livros. Os Hinos 

e cânticos eram ensinados e utilizados nos serviços cúlticos, e suas letras eram produto da 

teologia utilizada, já com certo distanciamento da Reforma. Mendonça (2008, p. 210), 

referindo-se à crença, diz que: “A única via que encontrei foi a análise dos cânticos sagrados, 

que, por um processo de seleção natural por parte do receptor da mensagem, pode conduzir-

nos à percepção aproximada do sistema de crenças do protestante”. Nesse período, pregavam 

a doutrina da salvação pela graça, por meio da fé, que é um dos pontos fundamentais da 

Reforma. A gratuidade da salvação pode ser percebida no estribilho do hino 37 do Cantor 

Cristão, que diz: “Oh, que amor glorioso! Preço tão grandioso que Jesus por mim na cruz 

pagou! Inaudita graça me mostrou”. As mensagens dos avivalistas e dos demais pregadores 

eram longas e emocionais; associadas aos hinos que apelavam para a conversão, 

desencadeavam as emoções dos ouvintes e os levavam a uma decisão que se caracterizava por 

sinais externos, como o choro. Sobre esta reação, Adorno (2011, p. 17) fala do “ouvinte 

emocional”, “regido por energias sensíveis específicas”, e a quem “é fácil fazer chorar”. 

Atualmente, a exteriorização do emocional é uma tônica nos momentos de canticos espirituais 

na liturgia cúltica, tanto de dirigentes como de fiéis, não ocorrendo a mesma exteriorização 

quando utilizado os hinos tradicionais. 
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Em se tratando da hegemonia do catolicismo no Brasil e das transformações pelas 

quais passou a religião protestante, apresentou-se, no século XX, um campo religioso 

brasileiro bastante modificado também na esfera musical. Esse novo campo religioso que se 

apresentou no século XX foi favorável ao surgimento e ao crescimento de novas religiões que 

trouxeram também a sua música sacra. Nesse contexto, com o surgimento do 

neopentecostalismo e das “igrejas renovadas”, a música sacra apresentou-se como um divisor 

de águas entre a música tradicional e a contemporânea utilizada em sua totalidade, com maior 

ênfase no neopentecostalismo e nas “igrejas renovadas”.  

Esse período foi marcado pelas grandes campanhas evangelísticas de massa, 

visando à conversão de brasileiros, as “cruzadas evangelísticas” em grandes ginásios e 

estádios, com a presença de grandes pregadores avivalistas. Foram compilados os hinários 

evangelísticos das cruzadas, que ocorreram também na segunda metade do século XX, como 

o Hinário Cante, ó Povo, oficial da Cruzada Evangelística Billy Graham Grande-Rio, em 

1974, contendo 66 hinos, editado pela JUERP – Casa Publicadora Batista –; e o hinário Glória 

ao Salvador, da Cruzada Evangelística Billy Graham, em 1979, editado pelo Departamento de 

Música da CBESP, contendo 14 hinos compilados por Roger Cole. Também se destaca o 

hinário Vinde Cantai, da II Campanha Nacional de Evangelização, em 1980, no Rio de 

Janeiro, compilado por Fred Spann, contendo 67 hinos, também editado pela Junta de 

Educação Religiosa e Publicações (JUERP), entre outros. 

As igrejas protestantes históricas apresentaram um crescimento ainda maior em 

todo o território nacional com as “Séries de Conferências Evangelísticas”, realizadas 

anualmente por cada igreja. Para essas séries de conferências, eram compostos hinos 

chamados de hino oficial, ou um hino evangelístico escolhido do hinário oficial da 

denominação, para ser cantado em todas as reuniões como o “Hino Oficial” da série de 

conferências. 

Considera-se também que, para as datas comemorativas e outras datas especiais, 

foram compostas várias músicas avulsas e alguns hinários, como as Cantatas de Natal, que 

chegaram ao Brasil no século XX e foram traduzidas para o português, além de serem 

editados hinários específicos, dos quais destacaremos apenas Rei dos Reis, em 1976; Alegria 

ao Mundo, em 1980; e Grandioso Dom de Amor, em 1993, entre outras que eram 

apresentadas anualmente nas comemorações natalinas das várias igrejas protestantes 

históricas do Brasil. 

Por sua vez, o canto faz parte de todos os serviços cúlticos do protestantismo 

histórico, por meio dos hinos tradicionais que abordam temas da fé protestante e que, 
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ultimamente, estão sendo substituídos pelo canto de músicas avulsas que não pertencem a 

nenhum hinário oficial e, portanto, compõem uma hinódia não oficial. Geralmente, são 

corinhos com pequenas letras, de fácil memorização e com melodia simples. 

Do termo “evangélicos” surgiu a nomenclatura “música evangélica”, denominada 

também de música gospel, característica das igrejas pentecostais e neopentecostais, atingiu e 

modificou a estrutura da música sacra de praticamente todo o protestantismo histórico 

brasileiro, modificando também uma liturgia cúltica herdada do protestantismo de missão. 

2.5 A música evangéica no Brasil: compositores, hinos e hinários  

A música sacra protestante, no Brasil conhecida popularmente como música 

evangélica, foi fruto dos grandes movimentos avivalistas do século XIX, como os de Moody e 

Spurgeon. Nesse período surgiram os Hinos Evangelísticos, os Gospel Hymns, destacaram-se 

compositores como Ira David Sankey (1840-1908), Fanny Jane Crosby (1820-1915) e Sara 

Poulton Kalley (1825-1907), que organizou a coleção Salmos e Hinos, para a qual contribuiu 

com cento e sessenta e nove hinos, sendo que grande número deles compõe também outros 

hinários protestantes, como a Harpa Cristã, Cantor Cristão, Hinário para o Culto Cristão e o 

Hinário Novo Cântico, dentre outros, sendo suas músicas executadas em grandes 

concentrações evangelísticas, ressaltando-se o caráter pedagógico de seus hinos. Também se 

destaca nessa galeria Henry Maxwell Wright (1849-1931), que escreveu cento e cinquenta e 

um hinos e quarenta e dois coros; muitos deles foram incluídos nos diversos hinários 

evangélicos. Não poderíamos deixar de destacar a contribuição de William Edwin Entzminger 

(1859-1930), que escreveu as letras de setenta hinos, sendo que muitos deles também estão 

em vários hinários oficiais. Em se tratando de letras de hinos, destaca-se ainda Salomão Luiz 

Ginsburg (1867-1927); seus hinos estão nos hinários Salmos e Hinos, Cantor Cristão e no 

Hinário para o Culto Cristão.  

A família Wesley se dedicou à composição de música sacra e deixou um vasto 

repertório que foi utilizado nos diversos hinários evangélicos editados no Brasil. Charles 

Wesley (1757-1843), que era organista, compôs música para coral e órgão, e seus hinos foram 

fator decisivo para a conversão de muitos. Especializou-se em compor hinos que somam mais 

de 500 composições. Já Samuel Sebastian Wesley (1810-1876) se dedicou a escrever música 

para coral, hinos e salmos para a Igreja Anglicana. Seus hinos foram harmonizados para 

quatro, ou mais vozes, naturalmente com a duplicação de oitavas, para serem executados 

pelos corais evangélicos nas liturgias cúlticas de suas igrejas. 
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Outros compositores leigos também tiveram grande importância na composição 

de hinos. Destaca-se Isaac Watts (1674-1748) escreveu mais de seiscentos hinos, destacando-

se a música Marching to Zion, que tem a letra de Robert Lowry (1826-1899) e que foi 

traduzida para o português por William Edwin Entzminger (1859-1930), com o título Os 

Filhos de Sião, e incluída no hinário Cantor Cristão com o número 53. 

Os compositores evangélicos brasileiros que mais se destacaram nesse período 

foram Antônio José dos Santos Neves (1827-1874) e Dr. João Gomes da Rocha (1861-1947), 

que traduziu sessenta e dois hinos que se encontram nos hinários Salmos e Hinos, Cantor 

Cristão e Hinário para o Culto Cristão. Esses, entre outros, foram os precursores da música 

protestante popular, genuinamente brasileira.  

Braga (1961, p. 105) divide esse período em duas fases assim distribuídas: “Na 

primeira organizam-se os hinários eclesiásticos, via de regra, com produções estrangeiras 

traduzidas para o português, e na segunda com o aparecimento de inspirados poetas e 

compositores”. Muitos desses poetas e compositores organizavam seus coros para 

interpretarem os clássicos da música evangélica no Brasil como as Cantatas e os Oratórios, 

enfatizando também o canto congregacional. 

Esse foi um momento em que a música sacra também teve a influência da música 

secular, com adaptações de letras religiosas às canções já existentes e inclusas em serviços 

religiosos nas igrejas. Isso pode ser percebido nas músicas dos hinos que compõem os 

hinários protestantes, com melodias consagradas sendo importadas, e as letras, adaptadas para 

o português. Nas salas de concerto, era apresentado um novo estilo de concerto, os concertos 

espirituais, atualmente denominados shows gospel, como uma renovação da música sacra, 

segundo as perspectivas da época, preocupando-se em repensar as bases fundamentais da fé 

cristã. 

As letras dos hinos compostos no século XIX denotam vigor missionário e zelo 

evangelístico, mas conservam muito do caráter pietista dos antigos hinos ingleses. Esses hinos 

trazidos pelos missionários vieram acompanhados de sua cultura, de sua tradição, de sua 

teologia e de seus problemas, o que também gerou conflitos entre os evangélicos. 

Os hinários tradicionais contêm vários hinos que apelam para a conversão, como a 

letra da primeira estrofe do hino 222 do Cantor Cristão que diz: “Manso e suave Jesus 

convidando, chama por ti e por mim. Eis que Ele à porta te espera, velando; vela por ti e por 

mim”; o estribilho reafirma o mesmo apelo: “Vem já, vem já! Alma cansada vem já! Manso e 

suave Jesus, convidando, chama: ó pecador vem!”. O estribilho do hino 259 do mesmo 
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hinário apresenta o mesmo convite: “Meu amigo, hoje tú tens a escolha, vida ou morte, qual 

vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar”. 

Esses missionários, quando chegaram ao Brasil, em suas mensagens convidavam 

os fiéis católicos a se converterem ao “cristianismo”; sendo uma grande aliada que trouxeram 

consigo, a sua música sacra, representada pelos hinos evangelísticos, além dos seus valores 

culturais e da sua forma litúrgica para os cultos, repassando, assim, o seu modelo cúltico para 

as igrejas organizadas. Os seus hinos apresentavam estilos peculiares dos norte-americanos, e 

eram ensinados pelos missionários nas igrejas organizadas, o que lhes acumulava uma dupla 

função no culto. Esses missionários não tinham uma formação musical específica; eram 

teólogos que tinham informações básicas e elementares sobre música, aprendidas em seus 

seminários. 

Posteriormente à implantação das igrejas Congregacional, Presbiteriana, 

Metodista, Batista e Episcopal, em solo brasileiro, o hinário utilizado nos serviços cúlticos das 

igrejas organizadas foi o Salmos e Hinos, o primeiro editado no Brasil, que serviu de base 

para a edição de outros hinários, como a Harpa Cristã e o Cantor Cristão, Hinário Evangélico, 

entre outros. Anos depois, cada denominação passou a ter o seu próprio hinário, como a Igreja 

Presbiteriana do Brasil que editou o hinário Novo Cântico, e os batistas o Cantor Cristão, 

posteriormente e paralelamente, o Hinário pára o Culto Cristão, os quais contém hinos 

específicos para o culto cristão. 

Esses hinários contêm músicas com letras que foram traduzidos para o português. 

As letras da maioria dos hinos trazem a ideia da transitoriedade do “salvo” neste mundo, que 

ele é um peregrino e que está aqui de passagem, como embaixador de Cristo, pois a sua 

morada não é aqui. Exemplos desses conteúdos de doutrinamento musical têm-se na letra de 

alguns hinos do Cantor Cristão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
  

Tabela 3 - Mensagens de hinos  

Hino Mensagem 

508 Fala de um novo lar, de uma nova morada, no céu. 
478 Ênfase em ser um peregrino nesta terra: Eu sou um peregrino, da estrada pouco sei. 
207 Ênfase em ser um peregrino nesta terra: Sou forasteiro aquí, em terra estranha estou. 
479 Provisoriedade da vida e a esperança de uma vida futura. 
481 À Pátria abençoada vou, em busca do feliz lugar no qual eu hei de descansar. 
483 Pátria minha, por ti suspiro, quando no teu bom descanso chegarei. 
484 Da linda pátria estou mui longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade; quando será 

que vou? 
486 Após as lutas desta vida, com o Senhor eu estarei. 
495 Nós iremos com Cristo Jesus gozar uma vida de eterno prazer e amor. 
499 Se infeliz nos corre a vida terreal, temos de deixá-la um dia, para irmos logo ao lar 

celestial, onde tudo é mui feliz. 
501 Querido lar tenho eu no céu. 
502 Um pouco mais e partirei para onde não há mais dor. 
503 Em breve a vida vai findar; aqui não mais eu cantarei, porque no céu irei morar, lá na 

presença do meu Rei. 
504 Há um lar mui feliz lá no céu, onde não há tristeza nem dor, onde os salvos irão habitar na 

presença do seu Salvador. 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 
O Hinário para o Culto Cristão também segue essa mesma linha, em se tratando 

da letra dos seus hinos, o que pode ser também constatado na letra do hino 157, que diz: 

“Quando Cristo a trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia majestoso amanhecer, e os 

remidos dessa terra meu Jesus vier buscar, e fizer-se (sic) então chamada, lá estarei”. A letra 

do estribilho do hino 295 também profere: “Para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer de 

certeza ter: para o céu pela cruz irei”. A primeira estrofe do hino 575 diz: “Na pátria celeste, 

de Deus doce lar, prepara Jesus para os seus um lugar, pois longe do mal da tristeza e da dor, 

quer tê-los consigo para sempre o Senhor”. Já a primeira estrofe do hino 580 apregoa: “Este 

mundo jamais poderá me afastar dos tesouros celestiais que eu vou receber. Minha firme 

esperança está no meu novo lar; sou herdeiro com Cristo, vou com ele morar”. E o estribilho 

do hino 583 enfatiza: “Lá no céu moraremos, na presença do nosso Redentor. Lá no céu 

prá(sic) sempre, cantando seu precioso amor”. 

Para constatar que os demais hinários apresentavam a mesma mentalidade, a 

Harpa Cristã, em sua 13ª edição, de 1981, também segue esse doutrinamento musical, o que 

pode ser constatado através da letra do hino 13, que diz: “Jesus comprou-me do mundo aqui. 

(...) Jesus comprou-me e vai me dar o eterno gozo, celeste lar”. A letra do hino 30 também 

apresenta uma mensagem similar: “Não sou meu! Por Cristo salvo, que por mim morreu na 

cruz. Eu confesso alegremente, que pertenço ao bom Jesus”. Também a transitoriedade da 

vida é ressaltada na letra do hino 94, que profere: “Quando a luta desta vida trabalhosa se 

findar, o adeus a este mundo vamos dar; para o céu então iremos com Jesus nos encontrar, na 
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Jerusalém de Deus. Oh! Que gozo e alegria quando o povo ali chegar”. Esses mesmos 

conteúdos são apresentados em outros hinos desse hinário. 

O conteúdo desses hinos citados e de outros caracterizam também o caráter 

pedagógico dos hinos, subordinados à mensagem, e enfatizam uma mensagem que aponta 

para a transitoriedade da vida terrena e para a esperança de uma nova vida, um novo lar no 

céu, uma nova expectativa, e demonstram o espírito do protestantismo trazido para o Brasil. 

Os hinos são uma marca registrada do protestantismo histórico e, 

consequentemente, constituem-se numa herança cultural, mesmo que importada. Essas forças 

culturais estão presentes também nos hinários protestantes, tanto musicalmente quanto 

teologicamente, nas letras e nas músicas de sua hinódia. 

 

2.5.1 A música sacra no século XX 

Dominando a música ocidental por cerca de três séculos, o sistema tonal chegou 

ao final do século XIX enfraquecido devido às ações do cromatismo. O sistema tonal, baseado 

no movimento de resolução da cadência da dominante para a tônica, a quebra desse sistema 

possibilitou o desenvolvimento da igualdade dos doze tons da escala. No século XX, 

descoberto por Schoenberg (1874-1951), o dodecafonismo, utilização dos doze sons da escala 

cromática temperada, viria organizar a atonalidade de forma coerente assim como fora o 

sistema tonal. De acordo com Griffiths (2011, p. 25) “A atonalidade surgira da necessidade de 

revelar os estados emocionais mais extremos e intensos, e só poderia traduzir – foi o que 

pareceu por certo tempo – os sentimentos mais perturbadores”. Nesse período a vida pessoal 

de Schoenberg passava por momentos de instabilidade emocional que veio influir em suas 

composições atonais. Para Massin (1997, p. 974), definindo atonalismo diz: “É atonal 

qualquer música que não obedeça (ou não mais obedeça) às leis do sistema tonal”. Entretanto, 

segundo Griffiths (2011, p. 25) “Os escritos de Schoenberg sugerem nitidamente que o 

rompimento da barreira tonal não foi empreendido em plena excitação da descoberta, mas 

com dificuldade e uma sensação de perda ante o que estava sendo abandonado”. Contudo, a 

ruptura configurada na passagem para a atonalidade constituiu também uma grande mudança 

na história da música, mais uma situação entre a tradição e a inovação.  

O século XX, palco de duas grandes guerras mundiais, apresentou-se como um 

período de profundas metamorfoses na música erudita, na música popular e na música 

religiosa. Na música erudita com o surgimento do dodecafonismo, na música popular 

brasileira com os movimentos e tendências como a bossa nova e o tropicalismo, dentre outros. 

Já na música religiosa as grandes transformações aconteceram com o surgimento do 
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movimento musical gospel. Esse século foi também marcado por grandes descobertas 

científicas, como o rádio, a televisão e, no final do século, a internet, os quais foram os 

instrumentos mais eficazes na divulgação da música na época.  

A divulgação do repertório musical de todos os tempos acontecia através do rádio, 

da televisão e da internet, o que aconteceu também com a música sacra erudita desde o canto 

gregoriano. Na segunda metade desse século, esses meios de comunicação citados divulgaram 

também o gênero popular sacro, e com mais ênfase o repertório do movimento musical 

gospel.  

Uma das características da música sacra erudita não litúrgica do século XX foi a 

utilização de personagens bíblicos, como a composição Moisés e Aarão, de Schoenberg, uma 

ópera em três atos para ser apresentada nos grandes teatros, embora tenha características 

também de oratório.  

Andrew Lloyd Webber (1948-?), compositor norte-americano, músico secular por 

excelência, escreveu uma das manifestações mais importantes do século XX, a discutida obra 

Jesus Christ Superstar, em 1969, uma paixão de Cristo em forma de rock ópera. Várias das 

suas músicas, como I Don't Know How to Love Him, do musical Jesus Christ Superstar, 

tiveram grande amplitude no cenário mundial. O seu ritmo e o seu estilo influenciaram e 

demarcaram o início de uma nova forma de composição musical sacra no século XX. 

Esse século foi um período de contínua metamorfose, quando se toma consciência 

das novas correntes musicais em termos de música popular, começando pelo surgimento do 

jazz nas comunidades negras dos Estados Unidos, em 1918. 

Segundo Grout e Palisca (2007, p. 745): “Nenhum outro desenvolvimento do 

período posterior a 1950 atraiu tantas atenções ou trouxe ao mundo da música um tão grande 

potencial de importantes mutações estruturais como a utilização de sons eletronicamente 

produzidos ou manipulados”. 

Esse período a que se referem esses autores inicia-se com o surgimento da música 

concreta. Inicialmente, utilizavam-se notas musicais e outros sons naturais transformados 

pelos meios eletrônicos; eram reunidos em uma fita gravada e substituíam os sons naturais por 

sons eletronicamente produzidos em estúdio, montando e misturando as fitas gravadas.  

Os sintetizadores tornaram o processo mais simples, e a música eletrônica passou 

a ficar mais acessível aos compositores fora dos estúdios; os computadores tornaram o 

processo ainda mais eficiente, pois podiam controlar os parâmetros do som e, 

consequentemente, o timbre da voz. Sendo assim, surgiu uma grande quantidade de música 

sacra gravada nesses termos.  
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O desenvolvimento da indústria musical, em princípio, era controlado por 

profanos, os quais têm a música como um bem de consumo como outro qualquer. Referindo-

se à música no final do século XX, Magnani (1996, p. 382) fala da “música como objeto de 

consumo sonoro”. Esta música como objeto de consumo sonoro tem atingido a música sacra 

litúrgica e modificado o panorama musical nos cultos das igrejas protestantes históricas, 

influenciando gerações. 

Somente na segunda metade do século XX é que poetas e compositores brasileiros 

e/ou radicados no Brasil começaram a experimentar novas formas para o canto 

congregacional. Avultaremos, nesse período, apenas alguns nomes que mais se destacaram e 

que contribuíram para disseminar a música sacra litúrgica em nosso país. São eles: Jaci 

Correia Maraschin, especialista em música sacra litúrgica, organista e regente; João Wilson 

Faustini, compositor e regente; Bill H. Ichter; Arthur Lakschevitz; Henriqueta Rosa Fernandes 

Braga; Fred Spann; Gamaliel Perruci; Almir Rosa; Joan Larie Sutton; Nelson Marialva 

Bomilcar; Ralph Manuel; Simei de Barros Monteiro; Marcílio de Oliveira Filho; entre outros. 

Todo o trabalho desses compositores destacados, e de outros, voltado para o canto 

congregacional sofreu grande impacto com o surgimento do movimento musical gospel, que 

modificou a prática do canto congregacional nas igrejas históricas. Hoje, a música gospel, 

modificou as práticas do canto congregacional, disputa e divide esse mercado musical 

altamente rentável, o que será objeto de análise ao final deste capítulo. 

No final do século XX e no início do século XXI, o olhar se volta para o passado, 

tentando-se fazer um balanço, e se projeta para frente, procurando uma perspectiva. Vários 

eventos produziram grandes mudanças em todos os setores da convivência humana. Pode-se 

citar, como exemplos desses eventos, o nascimento, a ascensão e a queda do nazismo e do 

comunismo, como ideologias que conturbaram a humanidade, e as duas guerras mundiais, no 

século XX. Mais precisamente, este início do século XXI está marcado pela continuidade do 

progresso da ciência e da tecnologia, com o desenvolvimento das redes de comunicação 

marcantes neste período. 

Nas vicissitudes desse século, a música sofreu mudanças estruturais, e a música 

sacra litúrgica também apresentou modificações em sua forma de composição e de 

reprodução, apresentando-se como uma música sacra litúrgica renovada, com a incorporação 

da música gospel. 

Sobre a música contemporânea, referindo-se à segunda metade do século XX, 

Maraschin (1996, p. 12) diz que ela: “Vai se dando ao nosso ouvido e na medida em que mais 

se dá mais se esvai em recordação e esquecimento. Ela anda depressa e nós queremos 



114 
  

alcançá-la com nosso corpo”. Em se tratando de música sacra na Idade Média, o texto estava 

subordinado à música, e os compositores tinham nos textos sagrados a sua principal fonte de 

inspiração. No final do século XX a música sacra, já denominada de evangélica, ou gospel, é 

o carro chefe nos serviços cúlticos, e o texto está subordinado a ela. 

A música religiosa popular contemporânea também é considerada como música 

ligeira, ou, de rápido consumo, é concebida para o povo, em função de critérios comerciais, 

tem influenciado e modificado a música sacra litúrgica nas igrejas do protestantismo histórico, 

produzindo a desvalorização de uma hinódia oficial em detrimento dos cânticos, com 

instrumentação e práticas que caracterizam certa pentecostalização da música sacra litúrgica 

nas igrejas históricas. 

Apesar de ser uma palavra que não existe no vernáculo, mas que tem sido muito 

empregada ultimamente, sobretudo pela chamada elite culta evangélica, a pentecostalização 

musical é empregada de forma pejorativa, de maneira que tal processo endógeno e ameaçador 

é entendido pelos tradicionais como uma degeneração, já que o protestantismo histórico 

brasileiro é visto por muitos como um elemento fixo. 

Todavia, o protestantismo histórico não é um elemento fixo. Musicalmente, ele 

passou e continua passando por mudanças a partir da reforma. Todos os hinos que compõem 

os hinários do protestantismo histórico foram compostos baseados na harmonia tradicional, 

em sua maioria, a quatro vozes, respeitando-se as resoluções de cada cadência. Já a música do 

final do século XX e XXI, diferencia-se estruturalmente da música tradicional, através de sua 

estrutura composicional, de seus ritmos hipnóticos, dos ostinatos das melodias e dos refrãos, 

além da repetição de frases musicais.  

A música comunica por si só, sem necessidade de motivações externas. Pode-se 

dizer que a música sacra litúrgica contemporânea perdeu alguns desses poderes de 

comunicação de massa, razão pela qual motivações externas são acrescentadas no fazer 

musical cúltico, pois se tornou descartável e de rápido consumo. Isso pode ser observado 

quando uma gravação de cinco anos atrás é considerada velha ou antiga, para muitos, e 

sentem-se a necessidade urgente de inová-la ou de substituí-la por novas gravações para 

atender as demandas e consequentemente, o consumo dos fiéis. 

2.6 A música gospel e o mercado musical gospel 

A música gospel, em suas origens, é um estilo musical de cunho religioso 

utilizado nas comunidades negras norte-americanas, surgindo na década de 1920, a partir do 

negro spiritual cantado em igrejas protestantes do Sul dos E.U.A. Atualmente, essa música 
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denominada gospel, no Brasil, é utilizada com funções litúrgicas assim como também 

paralitúrgicas. 

Por sua vez, o negro spiritual é uma forma de canção folclórica que teve origem 

na prática evangelizadora nos E.U.A., de 1740 até o final do século XIX. O termo é derivado 

de “spiritual songs”, designação inicialmente utilizada para distinguir esses cantos dos hinos e 

dos salmos métricos tradicionalmente utilizados nas igrejas. 

Em sua origem, o negro spiritual tinha outro caráter e estava relacionado ao canto 

dos escravos negros durante o trabalho. Os spirituals não comprovam que os negros tenham 

se contentado com a escravidão. Ao se converterem ao cristianismo, esses escravos 

acrescentavam um conteúdo religioso baseado na experiência dos hinos protestantes, pelos 

quais expressavam a dor e o sofrimento da escravidão, na esperança de um livramento da 

parte de Deus, o que pode ser constatado em parte da letra original do consagrado negro 

spiritual Deep River, que diz: “Deep river, my home is over Jordan. Deep river, Lord, I want 

to cross over into campdround. Oh, deep river, lord, I want to cross over into campground”. A 

influência desse negro spiritual no protestantismo histórico chegou ao Brasil, e a sua melodia 

foi harmonizada por Antônio A. Coutinho para coro misto a quatro vozes, com texto em 

português e incluido no hinário Favoritos Evangélicos, editado pela Livraria Betel e Editora 

Ltda., em sua quinta edição, de 1980. Nesse hinário ainda foram incluidos mais cinco 

negrosspirituals. Ademais, a beleza rítmica e melódica do gênero levou a Redijo Gráfica e 

Editora Ltda. a lançar, em 1976, um hinário com vinte negrosspirituals, compilados e 

adaptados para o português por João Fernandes da Silva Neto, para coro a quatro vozes. 

Tendo como origem no negrosspiritual surgiu a música denominada gospel, na 

qual se expressam os problemas, as necessidades e as dores do presente. Mesmo sofrendo 

influências dos negrosspirituals, em sua origem, a música gospel não se inspirou na hinologia 

protestante quanto à forma de composição musical, mas prevalecia o caráter emocional e a 

maior valorização da música em relação ao texto, que versa sobre vários assuntos. 

Para compreender melhor o significado de música gospel e o seu mercado, 

partiremos de uma definição construída por Dolghie. Segundo ela: 

(...) seria conveniente completar a definição de música gospel identificando-a como 
uma produção religiosa do protestantismo e do neopentecostalismo brasileiro que se 
caracteriza pela condição litúrgico-musical para o culto religioso e pela condição de 
entretenimento e consumo autônomo – direto ao público (DOLGHIE, 2007, p. 235). 

A música gospel, introduzida nos serviços cúlticos brasileiros pelas organizações 

paraeclesiásticas e pelos neopentecostais, foi absorvida pelas igrejas protestantes, as quais 

incorporaram o estilo, o ritmo e diversos instrumentos musicais em sua liturgia cúltica. 
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Atualmente essa música gospel é comercializada e consumida também como forma de 

entretenimento, em shows, pois não é uitlizada exclusivamente nos serviços cúlticos das 

igrejas. Esse dualismo consumo/entretenimento contrasta com o caráter pedagógico da 

hinódia oficial protestante. Para os adeptos do movimento musical gospel, a música sacra 

litúrgica não possui apenas uma função auxiliar, mas também forma uma parte integrante do 

todo da liturgia. Sendo assim, em uma visão antiga, a música sacra tinha o seu lugar ao lado 

da liturgia.  

Cunha (2007, p. 199) refere-se à música gospel como mercadoria de consumo, 

dizendo que “é produto industrial, de qualidade melódica e poética passível de críticas, pois 

visa a satisfação das demandas do mercado fonográfico, mas também constitui um alívio das 

tensões do cotidiano dos evangélicos”.  

Atualmente, a música gospel, como mercadoria consumida por fiéis, se submete 

às tendências desse mercado musical que manipula e determina o que deverá ser 

comercializado em determinado período.  Entretanto, não se pode descartar o caráter litúrgico 

de parte do repertório musical gospel que, quando introduzido nos cultos, tem modificado a 

liturgia e as práticas musicais cúlticas de igrejas protestantes históricas. 

O mercado musical gospel modificou o comportamento dos fiéis e, 

consequentemente, o cenário musical evangélico contemporâneo brasileiro, configurando-se 

em um novo modo de vida evangélico, produzindo certo hibridismo cultural nesse cruzamento 

do moderno com o tradicional e, com isso, uma nova forma para o relacionamento com o 

sagrado, produzindo, assim, nas igrejas, diferentes formatos e comportamentos dos dirigentes 

e dos fiéis nos serviços cúlticos. Os chamados “evangélicos” que professam um cristianismo 

anticatólico-romano também são originados da Reforma do século XVI, e foi deles que 

nasceu a expressão denominada gospel. 

Em relação ao estilo, Giumbelli (2014, p. 94) diz: “O estilo gospel remete a 

formas de elaboração identificadas com a indústria cultural: é música religiosa produzida 

profissionalmente e consumida para além de um ambiente cultual estrito”. Portanto, essa 

indústria cultural evangélica, articulada com as gravadoras, determina o gosto e a tendência da 

moda daquela temporada, ou qual cantor, cantora ou banda será divulgada para os 

consumidores desse bem simbólico religioso. Quanto a letra, o repertório musical gospel não 

se diferenciava em muito do conteúdo das letras da hinódia protestante. Ultimamente, as letras 

apresentam grandes inovações, por exemplo, com a utilização de textos com caráter regional, 

romântico, e até a utilização de uma linguagem frívola em muitas músicas. 
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A música coral utilizada nas igrejas protestantes históricas entra em declínio nos 

serviços cúlticos e, progressivamente, cede lugar ao solista ou a um grupo de pessoas que 

cantam geralmente em uníssono, sem as características do coral luterano. Entretanto, com a 

disseminação da teologia da prosperidade e da teologia da libertação, várias letras do 

repertório musical gospel apresentam novos enfoques baseados no que preconizam essas duas 

correntes teológicas. 

Esse movimento musical gospel no Brasil, iniciado no final dos anos 50, e com 

mais força nos anos 60, com a introdução dos “corinhos” pelas organizações paraeclesiásticas, 

é utilizado pela mídia para se referir à música religiosa moderna. A explosão desses corinhos, 

que são melodias simples, de fácil memorização, com letras pequenas, mas fiéis à tradição 

teológica protestante, com ritmos animados, encontrou plena aceitação entre os jovens, a 

exemplo do corinho: “Cada dia com Cristo, tenho paz no coração; Cada dia com Cristo, Ele 

dá consolação. Cristo salva e guarda e para Ele eu viverei; Cada dia com Cristo mais e mais 

feliz serei”. Esse vasto repertório levou a A. D. Santos Editora Ltda, em 1977, a lançar uma 

coletânea de corinhos cifrados, com dezessete volumes. Esses corinhos representavam uma 

versão popular do canto coral. Nesse contexto, destacou-se os grupo Vencedores por Cristo 

que, com suas gravações independentes, contribuíram para a popularização desse gênero 

musical, com os recursos e métodos da época. 

Nesse período, a figura do regente congregacional ainda era utilizada para ensinar 

e para dirigir os hinos tradicionais no canto congregacional das igrejas históricas, assim como 

também para ensinar e reger o coro na liturgia cúltica. Com a introdução progressiva de 

diversos instrumentos musicais nos serviços cúlticos para acompanhar os corinhos, a figura 

do regente congregacional foi paulatinamente sendo extinta, cedendo lugar à figura do 

ministro de louvor que, musicalmente, apenas canta juntamente com os fiéis.  

Nos anos 60, a juventude das igrejas evangélicas brasileiras vivia uma grande 

tensão entre a cultura evangélica tradicional, pelos seus costumes e por suas doutrinas, por 

seus hinos, e a separação entre o mundo e a igreja, período do golpe e da ditadura militar, e do 

debate entre o consumismo e o capitalismo na sociedade brasileira. Em várias denominações, 

jovens pastores e lideranças leigas da juventude, que defendiam o diálogo com a cultura, 

foram destituídos de suas funções e silenciados. Sendo assim, essa juventude começou a se 

manifestar através de sua música, e o hino “Que estou fazendo se sou cristão” teve duplo 

sentido em sua forma de compreensão por parte de muitos fiéis. A resposta a esse impasse 

entre igreja e cultura veio através das atividades musicais das organizações paraeclesiásticas e 

seus desdobramentos. 
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Na década de 70, começaram a surgir nas igrejas protestantes históricas, embora 

de forma embrionária, os Conjuntos Jovens, que possibilitavam a participação de jovens nos 

cultos dessas igrejas. Esses jovens, insatisfeitos com a hinódia tradicional, eram reprodutores 

desse novo entilo musical, e tinham como modelo o Conjunto Vencedores por Cristo, liderado 

pelo pastor Jaime Kemp, a atuação de músicos como: Guilherme Kerr, Sérgio Pimenta, 

Nelson Bomilcar, e Aristeu Piresnior, dentre outros; mesmo diante da não aceitação por parte 

de uma ala conservadora em suas igrejas. Eles viajavam pelo Brasil fazendo apresentações em 

igrejas e participando de eventos evangelísticos, e ainda cantavam músicas de Ralph 

Carmichael, cantor americano, com traduções ou versões para o portugues. Em relação aos 

corinhos, as composições mais recentes apresentam letra com um texto mais extenso e com 

conteúdo teológico ainda fiel às bases pietistas das mensagens pastorais, como na letra da 

música Nas Estrelas: “Nas estrelas vejo a Sua mão, E no vento ouço a Sua voz. Deus domina 

sobre terra e mar. O que ele é pra mim? Eu sei o sentido do natal, Pois na história tem o seu 

lugar. Cristo veio para nos salvar. O que ele é pra mim? Até que um dia seu amor senti, Sua 

imensa graça recebi. Descobri, então, que Deus não vive, longe, lá no céu, Sem se importar 

comigo. Mas, agora, ao meu lado está, Cada dia sinto Seu cuidar. Ajudando-me a caminhar. 

Tudo Ele é pra mim! Tudo Ele é pra mim! Tudo é Jesus pra mim!”. 

Esse movimento popularizou-se ainda mais, no Brasil, a partir do final da década 

de 1970 e início da década de 1980, quando a Igreja Renascer em Cristo, organizada em 1986 

e liderada por Janires Magalhães, começou a “ditar as normas” e apresentou propostas 

inovadoras e modernizadoras para o canto congregacional, partindo da utilização dos recursos 

tecnológicos e de um novo repertório musical que contribuía para a consolidação de uma nova 

hinódia e também de um novo modelo de comportamento para os dirigentes de música e para 

os fiéis em seus serviços cúlticos. Essa igreja de linha pentecostal influenciou musicalmente 

as demais igrejas, inclusive as históricas, surgindo, assim, os ministérios de música que, com 

suas práticas musicais, modificaram o modo de ser das demais igrejas evangélicas, com a 

introdução do “período de louvor” nos serviços cúlticos das igrejas de origem protestante. 

A terminologia “período de louvor” utilizada nos cultos daquela época gerou 

conflito entre pastores e fiéis adeptos desse movimento musical, pois entendiam os pastores 

que todo o culto é um período de louvor a Deus e não somente aquele momento em que se 

cantava os corinhos. Como resultado do conflito passou-se a utilizar o termo “período de 

cânticos”, modificando apenas a nomenclatura, permanecendo as mesmas práticas cúlticas.   

Esse movimento apresentou um novo repertório musical divulgado amplamente 

pelas diversas mídias; associado à utilização de diversos instrumentos musicais, ritmos e 
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estilos variados, a utilização do corpo para expressões corporais, a dança e o apelo ao 

emocionalismo têm atingido e modificado o formato musical cúltico de igrejas protestantes 

históricas, até então caracterizado pela prática de um culto racional. Em maior ou menor 

escala, essas igrejas passaram a adotar elementos da música, da liturgia e da teologia 

neopentecostal, ainda que mantenham a denominação e a eclesiologia de origem. Entretanto, 

no início, houve reprovação por parte dessas igrejas contra o movimento de pentecostalização 

musical, em detrimento da hinódia tradicional. Outrossim, como parte de suas estratégias 

mercadológicas, a Igreja Renascer em Cristo deu uma grande parcela de contribuição para a 

inovação e a divulgação de novas práticas musicais cúlticas e o repertório musical gospel, 

popularizando, assim, a música sacra popular brasileira. 

Com o tempo, as composições desses cânticos passaram a ter uma linha melódica 

melhor elaborada e arranjos vocais, com a introdução de mais acordes dissonantes no 

acompanhamento instrumental e a utilização de uma diversidade de instrumentos musicais 

melódicos, harmônicos, de percussão; consequentemente, a sua sacralização, sendo que, 

antes, eram considerados profanos, além da inserção de ritmos brasileiros, como o samba, a 

bossa nova e o baião, entre outros. 

Se a ideia do movimento musical gospel é também a de valorizar a música 

evangélica brasileira, precisa-se igualmente se apropriar e se valorizar mais os ritmos 

genuinamente brasileiros, como o samba, o samba-canção, a marcha-rancho, a bossa nova, o 

frevo, o baião, o maracatu, o pagode e outros, ritmos brasileiros presentes de forma ainda 

muito tímida no movimento musical gospel brasileiro, em muitos casos, ainda atrelado aos 

ritmos importados, como as baladas românticas e os corinhos norte-americanos, tão 

característicos dos hinários oficiais das igrejas protestantes históricas. Entretanto, Baggio 

(2005, p. 134) argumenta que: “A celebração do louvor e da adoração nas igrejas ganhou mais 

vida através de ritmos populares”. 

Nesse período, em meio à ditadura militar, o campo religioso evangélico passou 

por uma verdadeira revolução musical, o que o colocou entre a tradição e a inovação. Cunha 

(2007, p. 76) diz que “é preciso reconhecer que a revolução musical evangélica dos anos 70 

traz em si um estímulo não somente religioso, mas sociopolítico: há uma questão de poder 

imbricado no processo”. Entretanto, essa revolução musical dos anos 70 foi apenas o primeiro 

passo, mas que continua até nossos dias, destacando, entretanto, outros aspectos da música 

religiosa como produto para o consumo no mercado musical gospel. 

Na década de 80, apareceu, no cenário musical evangélico brasileiro, a banda 

Rebanhão, que apresentou um novo jeito de fazer música evangélica no Brasil, com um 
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repertório musical contagiante, em diversos ritmos, porém irreverente, com a utilização de 

gírias em uma de suas músicas. O vocabulário contendo gírias desconhecidas por muitos 

causou tensão e repúdio, principalmente por parte da ala conservadora, porém, foi bem aceito 

pela juventude. Em seu baião, que exprime uma sonoridade brasileira, a sua letra diz:  

 

Minha vida aqui era muito louca (Louca), só faltei correr atrás de avião (De avião); 
Mas Jesus entrou no meu deserto (No meu deserto) e inundou o meu coração. Eu era 
magro que dava dó (Que dava dó), meu paletó listrado era de uma listra só (De 
uma listra só). Mas Jesus entrou no meu deserto (No meu deserto) e inundou o meu 
coração. Sem Jesus Cristo é impossível se viver neste mundão; até parece que as 
pessoas estão morando no sertão. É faca com faca, é bala com bala, metralhadoras e 
canhões. Até parece que a faculdade só tá formando lampião. E lampião e 
lamparina, vela acesa e candeeiro, nunca vai salvar ninguém, e ainda se vai gastar 
dinheiro, e o dinheiro anda mais curto do que perna de cobra. Filosofia de 
malandro: “No bolso ele bota mas nunca sobra”. E o que tá fartando de amor, tá 
sobrando iniqüidade. Mundo todo se odiando, pelas ruas, pelas ruas das cidades. Se 
essas ruas, se essas ruas fossem minhas, eu pregava cartaz, eu comprava um spray, 
escrevinhava nelas todas, Jesus is the only way. Jesus é o único caminho pra 
(sic)quem quer morar no céu. Quem quiser atalhar vai pro beleléu!. (Grifos 
nossos). 

Com essa música e com essa banda, produz-se praticamente um rompimento com 

o estilo musical tradicional contido nos hinários protestantes, também por levarem essa 

música e outras de caráter religioso para ambientes considerados pelos tradicionais como 

profanos, acontecimento este que gerou conflitos no meio evangélico. 

Outras bandas também gravaram música gospel utilizando gírias, como no álbum 

“A paz é possível”, no qual a Banda & Voz, em 1986, gravou a música “Jesus é bom à bessa” 

com a seguinte letra: “Na minha vida houve uma mudança linda, sem a dor, eu conheci o 

verdadeiro amor. Hoje eu te amo, porque Jesus me amou primeiro, entre nessa, eu te garanto 

que Ele é bom à bessa. Se vejo alguém sem paz no coração, pedindo a minha ajuda, logo eu 

estendo a mão” (grifos nossos).  

Na década de 90 e na virada do século, o movimento musical gospel foi marcado 

também pela consolidação das bandas de rock evangélico e suas variações que, via de regra, 

não se apresentavam nos cultos, nos templos de muitas igrejas protestantes históricas, devido 

a não aceitação por parte das lideranças, mas em shows gospel promovidos por esse 

movimento musical. Entre elas, destacam-se, além de Rebanhão, Catedral, Oficina G3, Novo 

Som, Fruto Sagrado e Resgate, entre outras.  

Especificamente, o “rock evangélico”, uma fiel reprodução do estilo do rock 

secular em seus aspectos estilísticos e performáticos, nesse período, estava ficando cada vez 

mais pesado, em se tratando da sua marcação rítmica através da bateria, do contrabaixo e da 

guitarra; suas batidas, o “batidão”, também do rock, características de suas ramificações, 
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como o hard rock e o heavy metal, foram refutadas e não houve unanimidade em relação à 

sua aceitação nos serviços cúlticos das igrejas protestantes históricas. Mesmo assim, o rock 

foi incorporado ao repertório musical cútlico de praticamente todas as igrejas protestantes 

históricas. Nesse período, consagraram-se alguns jargões evangélicos, os quais logo foram 

incorporados à liturgia cúltica de muitas igrejas, como: “está determinado”, “vai impactar”, 

“tomar posse”, “fica na benção” etc.; e, nos shows, acrescentava-se “Tira o pé do chão”. 

Esse período pode ser considerado como o auge da atuação das comunidades 

evangélicas que influenciaram e modificaram a liturgia cúltica das igrejas tradicionais, com a 

criação do estilo “ministração do louvor” nos serviços cúlticos, com um desempenho mais 

abrangente, além de só cantar. Entre essas comunidades evangélicas, as que mais se 

destacaram no cenário nacional foram: Comunidade Zona Sul, Comunidade Vila da Penha, 

Comunidade de Goiânia e Comunidade de Nilópolis, entre outras que revelaram grandes 

cantores e instrumentistas gospel. 

O ministério de louvor que mais se destacou e mais influenciou as igrejas no 

Brasil e em Montes Claros/MG, a partir dos anos 90, foi o Ministério Diante do Trono, da 

Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, de linha pentecostal, ou renovada, grupo 

inicialmente dissidente da igreja Batista histórica, conquistou a preferência musical dos fiéis 

evangélicos através da forma de ministração do louvor. Ministração porque de alguma forma 

foi-lhe conferido o título de ministro ou se autointitulam de ministros; apresentam-se em 

shows gospel ao vivo e nas gravações em CD e DVD, com vendagem de destaque no mercado 

fonográfico nacional, e tem influenciado e modificado o comportamento musical de igrejas 

protestantes históricas. O Ministério Diante do Trono constitui-se no maior fenômeno musical 

gospel da atualidade, em termos de ministração do louvor com ênfase na adoração, apelando 

para o emocionalismo, caracterizando uma adoração contemplativa, com a mudança do timbre 

da voz dando uma conotação mais chorosa, incluindo citações de passagens bíblicas, leituras 

bíblicas, mensagens, orações, testemunhos, palmas rítmicas, expressões corporais e a dança, o 

que possibilita maior interação com o público; tudo isso no “momento de louvor”. Esse 

Ministério tem apresentado verdadeiras “receitas” que são incorporadas parcial ou totalmente 

aos serviços cúlticos das igrejas; com isso, tem-se padronizado musicalmente os cultos das 

igrejas evangélicas e de muitas igrejas do protestantismo histórico, mesmo aquelas que ainda 

resistem para manter a música tradicional em seus serviços cúlticos.  

Nesse contexto, os pastores que não são músicos não são mais os únicos 

protagonistas do culto, e os ministérios de louvor e ministros de louvor, como “animadores” 

musicais de culto, termo utilizado pelas igrejas católicas, como protagonistas, exercem 
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funções litúrgicas no culto, antes reservadas aos pastores. Nesse sentido, colocam-se pastores 

e ministrantes de louvor entre a tradição e a inovação. Batista (2011, p. 23) reflete sobre essa 

matéria dizendo: “Quanto mais se observa as práticas nos púlpitos das igrejas, mais se percebe 

o conflito entre o novo que atrai, descontrai e alegra, e a tradição que, desejando conservar a 

fé, cheira naftalina(sic)”. 

Sobre a prática da dança nos momentos de adoração no culto, o protestantismo 

histórico brasileiro interpreta-a de forma diferente. Segundo Cunha (2007, pp. 149-149), “a 

dança seria uma versão simbólica do ato sexual; praticá-la seria ceder à tentação que perverte 

o corpo do crente”. Já os pentecostais e os neopentecostais entendem que a dança é uma 

expressão de alegria e de louvor, citando, como uma de suas justificativas, as atitudes de 

Miriã e de Davi, que “dançaram”. Constata-se, portanto, que o Ministério Diante do Trono foi 

um dos grandes responsáveis pela inserção da expressão corporal e da dança como forma de 

entretenimento em seus shows e, consequentemente, a sua inserção no contexto litúrgico de 

muitas igrejas, sendo denominada de dança litúrgica ou de expressões de louvor e alegria. No 

intuito de minimizar os efeitos negativos do termo dança no protestantismo histórico, criou-se 

uma nova nomenclatura, a “coreografia”, surgindo, assim, nessas igrejas, os “grupos de 

coreografia”. Desse modo, enquanto os fiéis cantam ou se ouve um CD durante o serviço 

cúltico, um grupo de crianças, de adolescentes ou de jovens uniformizados utiliza-se de uma 

“expressão corporal” ou de uma “dança” para embelezar plasticamente o culto, para ilustrar a 

música, para embelezar a música, para facilitar a compreensão da música, para dar forma 

material a música ou por qualquer outra justificativa, contanto que apareçam esses 

movimentos que, para a ala conservadora, são desnecessários. Nesse contexto da dança ou da 

expressão corporal, os fiéis comportam como se estivessem em um show, pois, ao final, 

aplaudem a performance teatral dos “atores” que, por sua vez, esporadicamente apontam o 

dedo indicador para o alto, como se dissessem, com isso, que o aplauso é para Deus. 

Embora a música sacra tenha chegado ao Brasil em suas primeiras décadas de 

colonização portuguesa, trazida pelos protestantes europeus, por mais de três séculos, o 

repertório musical sacro-protestante brasileiro esteve limitado aos hinários das denominações 

protestantes históricas, com grande influência da música erudita e da folclórica, sendo que 

outras formas de registro das músicas eram bastante limitadas. No final do século XIX, das 

técnicas de gravação, por meio do fonógrafo inventado por Thomas Edison (1847-1931), em 

1877, e do disco, que era executado ao gramofone, inventado por Emile Berliner (1851-1929), 

prevaleceu-se o disco para o registro fonográfico das músicas. Segundo Sousa (2011, p. 24): 

“Desde sua invenção, o disco só permitia gravar uma música por unidade, ou seja, um lado 
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ficava vazio. Só a partir de 1905 foi possível gravar uma música de cada lado. (...) A primeira 

gravação de música evangélica ocorreu no ano de 1901, em São Paulo”. Devido às limitações 

dos aparelhos, associadas às limitadas condições técnicas de gravação para a época, a 

qualidade sonora apresentava resultados questionáveis em relação à atualidade. Só em 1910 a 

atual RCA Victor adotou oficialmente a velocidade de 78 rpm (rotações por minuto), a qual 

dominou o mercado por mais de meio século. 

Em se tratando da produção fonográfica evangélica, Sousa (2011, p. 27) diz: “A 

primeira gravadora evangélica foi a Atlas (Departamento de Rádio e Gravações do Serviço 

Noticioso Atlas), fundado (sic) no Rio de Janeiro em 1948, pioneira na área de prensagem e 

distribuição. Seu primeiro disco lançado foi justamente o segundo trabalho de Feliciano 

Amaral”. 

A qualidade sonora melhorou com o surgimento do disco de vinil, o LP (Long 

Play), em 1948, que comportava mais músicas; com ele, surgiu o toca-discos, pois não era 

possível tocá-lo no gramofone. De acordo com Sousa (2011, p. 25): “O primeiro a lançar um 

LP evangélico no Brasil foi o cantor Luiz de Carvalho, que o fez em 1958”. Posteriormente, 

foi lançado o compacto de vinil simples e duplo, com duas e quatro músicas respectivamente. 

As Fitas K7 e os gravadores foram lançados no mercado como mais uma opção para a 

gravação e a reprodução de músicas. Ultimamente, o CD, o DVD, o MP3 e o pen drive têm 

substituído essas formas de registro e de reprodução musical. 

O rádio, inventado no século passado, somente no final da segunda década do 

século vinte popularizou-se, no Brasil, como mais um meio de reprodução musical, no qual 

também se privilegiavam as apresentações ao vivo. Na segunda metade do século XX o rádio 

passou a reproduir as gravações das músicas evangélicas e, posteriormente, surgiram as 

Rádios FM, com melhor qualidade sonora, reproduz o repertório musical gospel, 

principalmente as rádios FM evangélicas. 

Outro meio de divulgação da música foi através da televisão, que surgiu no Brasil 

na década de cinquenta, do século XX, com a inauguração da TV Tupi, em São Paulo. 

Posteriormente, surgiram outras; inseridas nesse contexto, surgiram as redes de televisão 

abertas evangélicas, destacando-se a RIT – Rede Internacional de Televisão. 

No transcorrer do século XX, com o aumento da produção fonográfica, aumentou-

se consideravelmente o número de gravadoras seculares no país, assim como também houve o 

surgimento de gravadoras gospel, como a MK Publicitá, a Top Gospel, a Gospel Records e a 

Line Records, entre outras, e também de outras redes de televisão e emissoras de rádio. Com 

os avanços tecnológicos do século XX, aprimorou-se a qualidade dos registros e das 
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reproduções musicais, assim como também se propiciou maiores facilidades para gravações 

de CD e DVD. 

Nesse contexto é que surgiu o mercado musical gospel, altamente rentável, o qual, 

com a “mercantilização” da música “gospel”, têm atraído também gravadoras seculares, como 

a Som Livre, braço da Rede Globo, e também redes de televisão como a Rede Globo, Rede 

Bandeirantes de Televisão, Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) e, porque não citar, a Rede 

Record, as quais veiculam a música gospel em seus programas. Em Montes Claros, têm 

surgido vários estúdios de gravação que gravam a música secular e atendem a grande 

demanda de gravações de música gospel produzida por solistas, duplas e bandas de diversas 

igrejas evangélicas da cidade e região. 

Já no século XXI, o enfoque se dá à maior influência do computador e da internet 

na reprodução e na divulgação da música gospel, assim como a utilização das diversas 

ferramentas e dos recursos tecnológicos para a reprodução e para a divulgação dos vários 

gêneros musicais. Nesse contexto tecnológico a serviço da música, o mercado musical gospel 

se apropria desses recursos para divulgar e vender seus produtos. 

Em Montes Claros começaram a surgir, nesse século, as primeiras gravações de 

DVDs ao vivo dos artistas da região segundo o modelo do Diante do Trono, seguindo, assim, 

também as tendências do mercado musical gospel, sendo que algumas delas acontecem em 

templos de algumas igrejas, como a gravação ao vivo do DVD de um instrumentista e 

vocalista, com sua banda, em 2013, no templo da Primeira Igreja Batista de Montes Claros, 

igreja que compõe a mostra. Em outras igrejas evangélicas da cidade outros DVDs foram 

gravados ao vivo. Todos esses DVDs foram gravados ao vivo no modelo Diante do Trono e 

comercializados no meio evangélico e secular. 

No início de 2014, também no templo da Primeira Igreja Batista de Montes 

Claros, igreja oriunda do protestantismo histórico, foi realizado o “Destaque Gospel 2013”, 

com premiação aos que se destacaram nos diversos segmentos gospel, entre eles, a música. 

Esse evento foi apresentado por uma membro da igreja que também é jornalista da InterTV, 

afiliada da Rede Globo, sendo o carro chefe desse evento o “louvorzão”, com mais de uma 

hora de duração, apenas na primeira parte, prevalecendo-se o ritmo rock, com “animação” e 

participação únicas como solista, um artista montes-clarense cover do cantor Thales Roberto.  

A partir desse período, no Brasil, os cantores gospel, não importando o gênero 

musical, apresentam algumas características dos cantores seculares. Primeiramente, são 

considerados “artistas” como os demais, pois gravam CDs/DVDs, fazem shows, têm 

empresários, cobram cachê, possuem fã-clubes, recebem prêmios, têm a sua página na 
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internet e no Facebook, além dos seus seguidores no Twitter. Entretanto, para os fiéis, esses 

artistas são “instrumentos de Deus”. Essa ideia parte do princípio de que o ministro de louvor, 

em suas atividades religiosas na igreja, apropria e utiliza várias práticas dos artistas gospel. 

Entretanto, esses ministros de louvor são também mediadores do sagrado em suas igrejas, e se 

comportam como tal. Por sua índole e por sua função, o “ministro-artista” conduz-se por 

percepções e por expressões apaixonadas, sendo moldado por elas. Alguns desses mediadores 

do sagrado que se destacaram a partir desse período, em nível nacional, foram os (as) 

“artistas”: Aline Barros, Ana Paula Valadão, André Valadão, Cassiane, Fernanda Brum, 

Ludmila Ferber, Kleber Lucas, Thales Roberto, Oficina G3, as comunidades evangélicas, e 

Ministério Diante do Trono, entre outros campeões de vendas de CDs e DVDs gospel.  

No mês de julho de 2014, aconteceu, em Montes Claros/MG, a 40ª Expomontes, 

realizada no Parque de Exposições João Alencar Athayde. A quinta-feira, dia 10/07/2014, foi 

denominada de noite gospel, que de gospel só tinha a música, com a presença dos “artistas” 

Damares e Oficina G3, tendo sido os ingressos vendidos a preço único de trinta reais, com um 

público presente de cerca de vinte mil pessoas, em uma cidade com cerca de 400 mil 

habitantes, sendo que o cachê dos artistas não foi divulgado. A banda de rock gospel Oficina 

G3 já se apresentou em locais seculares, como no Rock in Rio, em 2001, um megaevento não-

evangélico, em estádios, ginásios e, agora, em um Parque de Exposições. No site da banda, 

com 1.621.833 curtidas, em 10/07/2014 já se anunciava o próximo show da banda em Santa 

Maria/RS, no dia 12/07/2014, dois dias após esse show. Os promotores do evento 

organizaram uma tarde de autógrafos nesse mesmo dia, às 15 horas, no auditório das 

Faculdades Santo Agostinho. A InterTV, afiliada da Rede Globo, no seu Jornal de horário 

nobre da televisão, MGTV, edição das 19 horas, apresentou longa matéria jornalística sobre a 

tarde de autógrafos; destacando-se, nessa matéria, entre os autógrafos concedidos, um dos fãs 

que, emocionado, levou um prato de sua bateria para ser autografado pelo baterista da Oficina 

G3, Juninho Afram, que prontamente o atendeu. A presença da banda Oficina G3 e da cantora 

Damares na noite gospel da exposição, foi divulgada com antecedência por toda imprensa 

falada, escrita e televisada da cidade. Para divulgar o evento, o jornal eletrônico 

montesclaros.com, acessado em 09/07/2014, refere-se à Oficina G3 dizendo que a banda: 

“Realizou turnês internacionais pela Europa, América Latina, Estados Unidos e Japão e shows 

para mais de 500 mil pessoas, com seus instrumentistas sendo considerados alguns dos 

melhores do Brasil, endorsers de marcas reconhecidas”. Sobre a cantora Damares, o jornal 

eletrônico montesclaros.com, acessado em 09/07/2014, apresenta parte do seu currículo 

dizendo: “Damares comemora 13 anos de carreira com seis CDs gravados e um DVD. No 
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currículo, dois discos de ouro, um de platina, e um de platina duplo. Ganhadora do Troféu 

Talento como cantora Revelação em 2008. (...) No final de 2010, Damares lançou o tão 

esperado CD intitulado ‘Diamante’, por sua gravadora, a Sony Music”. No show gospel à 

noite, com um palco muito bem montado, jogo de luzes, gelo seco e demais adereços, estavam 

presentes, na plateia, de pé, ao ar livre, durante todo o show, fiéis de diversas igrejas 

evangélicas, inclusive fiéis pertencentes a igrejas protestantes históricas. Nessa noite, pôde-se 

perceber os “artistas/adoradores” atuando como mediadores do sagrado e, ao mesmo tempo, 

como animadores de auditório, todos juntos em um culto-show. O público presente pode ser 

classificado em três categorias: os que permaneciam indiferentes ao que estava acontecendo, 

estando ali apenas como meros expectadores; aqueles que participavam e se divertiam, 

atendendo aos comandos que vinham do palco; e aqueles que choravam copiosamente, pela 

emoção de estarem frente a frente com seus ídolos.  

No dia 03/07/2014, aniversário da cidade, artistas gospel de Montes Claros, 

cantando um repertório gospel, dividiram o palco com artistas seculares, que executavam 

repertório da música popular brasileira e regional. No dia 11/10/2014, mais uma 

artista/cantora gospel, Rose Nascimento e banda, esteve em Montes Claros apresentando o 

seu show, também com ingresso pago; dessa vez, no Clube dos Ferroviários, local no qual 

acontecem vários eventos, de todos os gêneros musicais. 

Nesse mesmo local, Clube dos ferroviários, no dia 30-05-2015, apresentou-se a 

cantora gospel Fernanda Brum e Banda, para um público de aproximadamente 2.000 pessoas, 

com ingresso pago e, segundo os organizadores do evento, a renda seria revertida para uma 

casa de recuperação em Montes Claros. Vale ressaltar que não foi esclarecido pelos 

organizadores, para qual casa de recuperação seria revertida a renda e nem se era toda a renda 

ou parte dela, e muito menos quando seria revertida. Vale destacar também que não foi 

divulgado o cachê da cantora e da banda, assim como as demais despesas que envolvem um 

evento desta natureza. 

Em Julho de 2015, por ocasião da 41ª Expomontes, realizada no Parque de 

Exposições João Alencar Athayde, o dia 07 foi reservado para a noite gospel com o cantor 

gospel Davi Sacer. Pode-se perceber a presença de diversos membros de igrejas batistas e 

presbiterianas históricas. Nessa noite, a InterTv, afiliada da Rede Globo, promoveu para os 

fãs, através de sorteio, a oportunidade de conhecer pessoalmente o seu ídolo em seu camarim 

e tirar fotos além de serem entrevistados pela emissora em horário nobre da televisão. Nessa 

noite, artistas gospel tiveram o mesmo destaque que ícones da música popular brasileira, 

como Leonardo, Eduardo Costa, Sorriso Maroto e É o Tchan. 
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Há de se destacar a força incontestável desse mercado musical gospel que 

extrapolou as cercanias das igrejas evangélicas conquistando outros espaços e locais até então 

não alcançados por outro gênero musical evangélico. Isso pôde ser constatado também nas 

solenidades oficiais do desfile de 7 de setembro de 2015, também na cidade de Montes 

Claros. A solenidade tem as suas regras e até então todos os participantes que desfilavam, 

apenas passavam à frente do palanque onde estava o chefe do executivo municipal e demais 

autoridades. Nesse dia desfilou os fiéis de uma igreja evangélica de Montes Claros e, ao 

chegar a frente ao palanque reservado para as autoridades, pararam, foi reproduzido pela 

sonorização oficial do evento um play-back tocando uma música gospel e 2 fiéis, com 

microfones utilizados pelo cerimonial, cantaram uma música em alto e bom som 

acompanhado por movimentos coreográficos por parte dos demais fiéis que estavam 

desfilando, quebrando assim todo o protocolo e regras do evento, até então obedecidas, sob os 

aplausos dos presentes e gritos de aleluias e glórias a Deus por parte dos fiéis. 

Assim como as bandas gospel, surgiram outros “artistas”, porém, com menor 

projeção no mercado musical gospel. Vários artistas do mercado fonográfico secular e 

cantores de carreira solo “converteram-se” ao evangelho e também foram atraídos pelo 

mercado musical gospel, dos quais destacam-se: Nelson Ned, Wanderley Cardoso e Mara 

Maravilha, entre outros. 

A mídia fonográfica secular atraiu vários “artistas” gospel que gravaram suas 

músicas. De acordo com Cunha (2007, p. 57): “Gravadoras importantes na indústria 

fonográfica no Brasil já estão abrindo espaço para o segmento evangélico, como a Top Tape 

que criou o selo ‘Top Music’. (...) A gravadora Som Livre passou a produzir, a partir de 2003, 

discos de cantores evangélicos”. Ultimamente, a Som Livre, que não está interessada no 

“evangelho”, mas sim no mercado de música gospel, percebeu a visibilidade mercadológica e 

contratou Ana Paula Valadão, do Ministério Diante do Trono, gravando as suas músicas, e 

também músicas de Aline Barros, André Valadão, Kleber Lucas, Ludmila Ferber e Fernanda 

Brum, Rose Nascimento, Andrea Fontes, dentre outros, intitulando-os de “adoradores”, e 

divulga as suas músicas com o slogan “Você adora e a som livre toca”. Esses “adoradores” já 

se apresentaram em programas de televisão, em horário nobre, e até apareceram na novela 

Amor à Vida, da Rede Globo, como o caso do “adorador” Kleber Lucas. Muitos desses 

“adoradores” dizem que essa é uma grande oportunidade para dar maior visibilidade aos 

evangélicos, e que, com isso, estão “pregando o Evangelho”. Entretanto, muitos fiéis 

entendem que a presença desses “adoradores” na mídia secular é mais uma questão de 

visibilidade e autopromoção. 
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Outro aspecto que merece destaque é a presença de “artistas” gospel na mídia 

secular, em programas de televisão, cantando não só música gospel, mas também música 

secular, como Robinson Monteiro, que transitou nas duas esferas.  

Em 2012, uma lei expande os beneficiários da “Lei Rouanet”, que assim 

determina: “ficam reconhecidos como manifestação cultural a música gospel e os eventos a 

ela relacionados”. Essa lei incentiva empresas a apoiarem financeiramente os eventos de 

música gospel. 

Portanto, Dolghie (2007, p. 237) define o mercado de música gospel como sendo 

“toda produção simbólica, cujo monopólio do trabalho religioso seja oriundo de um grupo de 

especialistas” e que gera, dentro do sistema religioso do qual faz parte, a possibilidade da 

produção e do consumo”. Houtart (2003, p. 71) sintetiza a economia de mercado como sendo 

“o sistema econômico capitalista”. Acrescenta ainda Houtart (2003, p.75) que “o mercado 

tomará significados diferentes, conforme o modo de ver a vida na sociedade, de interpretá-la 

ou de legitimá-la”. 

Assim, o mercado de música gospel representa um novo contexto religioso da 

sociedade brasileira contemporânea, com a apresentação de um repertório musical que possui 

um modelo padronizado de músicas para a adoração, caracterizando-se pelo apelo ao 

emocional e pela espetacularização, oferecendo aos seus consumidores outras possibilidades 

de experiência religiosa, baseadas na emoção, e não no racional. Em princípio, a ideia é de ir à 

igreja para louvar, e não para aprender, como, originariamente, era a idéia do protestantismo 

histórico, desenvolvendo, assim, uma adoração contemplativa.  

A indústria fonográfica gospel e os diversos meios de comunicação de massa, em 

uma sociedade na qual predomina o fast food, apresentam, nas prateleiras do mercado 

religioso gospel, uma música de rápido consumo, com aparente facilidade de aprendizado e, 

em muitos casos, com melodias de qualidade questionável e com conteúdo teológico 

discutível, mas que tem influenciado a música sacra litúrgica nas igrejas protestantes 

históricas. Adorno (2011, p. 16), referindo-se à música como mercadoria, diz que “quanto 

mais elaborada, menos procurada. (...) Quanto mais elaborado o produto cultural, menor sua 

aceitação pela população envolta e ideologicamente estrangulada pelos modos de produção 

capitalista”. O produto musical aqui entendido como música e, neste caso, a música gospel, 

pode ser constatado devido à grande utilização de músicas de rápido consumo e 

entretenimento nos serviços cúlticos de igrejas protestantes históricas, em detrimento de uma 

hinódia oficial. 
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Para Dolghie (2007, p. 300): “O mercado de música gospel, por estar coadunado 

com as tendências sociais e culturais da atualidade, está mudando a prática religiosa dos 

leigos e inculcando-lhes um novo habitus”. Este novo habitus pode ser entendido como sendo 

uma preferência por outro gênero musical e por outras práticas musicais, assim como também 

como uma nova forma de comportamento dos dirigentes musicais e dos fiéis. 

Na cidade de Montes Claros, vários estúdios de gravação independente têm 

gravado CDs de cantores e de bandas das diversas igrejas evangélicas da cidade e da região. 

Por conta desse mercado musical gospel, surgem também várias lojas que comercializam 

instrumentos musicais, como a Mássimo, com suas filiais, a Rei do Som e a La Instrumentos 

Musicais, sendo que grande parte de seus maiores clientes são as igrejas evangélicas e os 

instrumentistas evangélicos que atuam nas igrejas. Essas lojas também atendem as igrejas no 

que diz respeito à sonorização de seus ambientes, com a venda de aparelhos de som, como 

mesas, amplificadores, caixas acústicas, microfones, pedestais, materiais de consumo etc. 

Esse “mercado de música gospel” cresce assustadoramente com o surgimento de 

inúmeras bandas em todo o território nacional, e seus trabalhos são divulgados pelos diversos 

meios de comunicação, em lojas especializadas, em diversos estabelecimentos comerciais, 

assim como também nas igrejas, com o lançamento de seus CDs/DVDs. Nesse sentido, a 

música gospel tem sido um comércio altamente atrativo e rentável, pautando-se pela lógica do 

mercado. O repertório desse mercado musical gospel tem alcançado e modificado as práticas 

musicais cúlticas das igrejas protestantes históricas, apresentando uma hinódia não oficial 

com diversos estilos, como samba, rock, reggae, pagode, funk e outros, sacralizando, assim, 

as músicas com ritmos populares brasileiros, sendo veiculada pelas diversas mídias e 

consumida pelos fiéis. Este consumo, associado à interferência do ministro de louvor, tem 

produzido um comportamento musical diferente no louvor, semelhante ao das igrejas 

neopentescostais, com palmas, danças, gritos, acenos etc., contrariando a ideia de culto 

racional característica das igrejas históricas; e isso acontece somente quanto se é utilizado um 

repertório gospel. 

De acordo com Gebara (2012, p. 61): “Nos tempos da teologia da libertação, 

especialmente as décadas de 1970, 1980 e início de 1990, houve em muitos países da América 

Latina uma extensa produção musical e poética tendo como tema central a libertação”. 

Nesse período, no Brasil, aconteceu uma grande produção de músicas avulsas, 

compondo uma hinódia não-oficial, destacando-se: Grupo Elo, Êxodos, Jovens da Verdade, 

Novo Alvorecer, Vencedores por Cristo, Voz da Verdade, Banda Azul, Catedral, Comunidade 

da Graça, Comunidade Evangélica de Goiânia, Logos, Novo Alvorecer, Novo Som, Prisma, 
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Rebanhão, Diante do Trono, Voices, Oficina G3, Resgate, Trazendo a Arca, entre outros. Há, 

ainda, cantores que se destacaram no período citado pela autora, como Ozéias de Paula, 

Fernandinho, João Alexandre, Alda Célia, Kleber Lucas, Marquinhos Gomes, Mattos 

Nascimento, Rose Nascimento, Aline Barros, Carlinhos Félix, Cristina Mel, Fernanda Brum e 

outros que, como representantes da música gospel nesse período, demarcaram uma fase de 

transição na história da música evangélica no Brasil. 

Mesmo em meio à teologia da libertação, alguns cantores, como Feliciano Amaral 

e Luiz de Carvalho, gravaram hinos para valorizar a hinódia oficial. Posteriormente, uma 

nova geração de cantores também gravou hinos dos hinários evangélicos, como Nani Azevedo 

e André Valadão, entre outros, trazendo uma nova roupagem a esses hinos, no intuito de 

também agradar a classe jovem, ou como outra forma de comercializar a música sacra e de ser 

consumida e utilizada nos serviços cúlticos das igrejas evangélicas. 

Portanto, a hinódia tradicional e as tentativas de sobrevivência desse gênero, 

mesmo com as modificações já mencionadas anteriormente, não surtiram os efeitos desejados, 

devido ao fato de que as mensagens dos hinos nunca foram voltadas para a massificação e não 

se tratam de uma produção artística, além do desinteresse das mídias na divulgação, pois não 

é uma música que possa competir em um mercado no qual já haviam ingressado grandes 

nomes que cantam música gospel. 

Contudo, com a informatização dos processos de produção musical, com poucos 

recursos, já é possível produzir um trabalho de gravação de qualidade razoável, em condições 

de ser divulgado, e a rede mundial de computadores pode mudar a lógica do mercado 

fonográfico gospel. Atualmente, qualquer artista gospel pode gravar, divulgar e disponibilizar 

o seu trabalho, tornando-o acessível virtualmente para todo o mundo; e esta é também uma 

forma de se inserirem no mercado fonográfico gospel. 

O contexto que se apresenta neste século contrasta com a realidade até então 

vivida; sendo que entrar em um estúdio de gravação era para poucas pessoas, e a distribuição 

independente era de alcance limitado, ficando o artista nas mãos das gravadoras para tornar o 

seu trabalho conhecido. 

Diante do exposto, o movimento musical gospel e, consequentemente, o mercado 

musical gospel, derivado desse movimento, tem influenciado e modificado a liturgia cúltica 

das igrejas batistas e presbiterianas históricas de Montes Claros, que se encontram entre a 

tradição e a inovação. 
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O próximo capítulo está reservado para o trabalho de campo realizado nas 

referidas igrejas, quando serão também abordadas a música sacra litúrgica nessas igrejas e a 

atuação dos ministérios de louvor de cada igreja. 
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CAPÍTULO III 

A MÚSICA SACRA LITÚRGICA NAS IGREJAS BATISTAS E PRE SBITERIANAS 

HISTÓRICAS DE MONTES CLAROS/MG 

  
Este capítulo está destinado ao trabalho de campo realizado nas igrejas em tela, e 

se propõe a fazer um estudo minucioso sobre a utilização da música sacra na liturgia dos 

cultos das igrejas batistas e presbiterianas históricas na cidade de Montes Claros/MG. As 

novas perspectivas para a música sacra litúrgica na contemporaneidade têm gerado conflitos 

nas relações que se estabelecem entre fiéis, pastores, músicos e sonoplastas, quanto às formas 

de atuação desses sujeitos, assim como nas metodologias utilizadas para a escolha do 

repertório, nas concepções e inovações quanto às formas das atividades musicais cúlticas em 

uma igreja histórica. 

Montes Claros é uma cidade pólo localizada na região norte do estado de Minas 

Gerais, e conta, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

com uma população estimada em 2014 na casa de 390.212 habitantes.  

De acordo com dados obtidos na Associação das Igrejas Batistas do Norte de 

Minas (ASSIBAN/MG), a cidade conta com 27 igrejas batistas organizadas, filiadas à 

Convenção Batista Brasileira (CBB), Convenção Batista Mineira – CBM, e à Associação das 

Igrejas Batistas do Norte de Minas – ASSIBAN-MG, além de várias congregações. Da parte 

da Igreja Presbiteriana do Brasil, a cidade conta com 9 igrejas presbiterianas emancipadas, 

além de várias congregações.  

Devido a grande quantidade de igrejas tanto batistas como presbiterianas 

históricas, o universo da pesquisa foi delimitado em 4 igrejas: Primeira Igreja Batista de 

Montes Claros, Igreja Batista Monte Sinai, Primeira Igreja Presbiteriana de Montes Claros e 

Igreja Presbiteriana da Paz. 

Nestas igrejas, as atividades musicais são intensas aos domingos à noite, porém 

polarizadas em um grupo de louvor, nomenclatura que varia de igreja para igreja. Algumas 

igrejas ainda utilizam o termo grupos de louvor, outras ministério de louvor, outras equipe de 

louvor e outra equipe de hinos, sendo que nenhuma utiliza mais a terminologia ministério de 

música, mas ministério de louvor, devido as suas caracteristicas, atuando apenas dirigindo o 

louvor.  

Com o surgimento do movimento musical gospel, que também alcançou as igrejas 

históricas, as mudanças de nomenclatura ocorreram também quanto aos grupos musicais. Os 

corais tradicionais executando musica a 4 vozes à capella, acústico ou acompanhado ao órgão 
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ou ao piano, assim como os quartetos vocais à capella, masculinos, femininos e mistos, 

praticamente foram extintos devido também as dificuldades técnicas, rítmicas e melódicas 

para a sua execução, pois todo o repertório está editado em partituras.  

Esses e outros grupos musicais cedem lugar as facilidades e a comodidade dos 

conjuntos jovens, posteriormente denominados de conjuntos de louvor, conjuntos de louvor, 

grupos de louvor ou ministérios de louvor, que cantam em uníssono ou a 2 vozes, sempre 

acompanhados por guitarra, violão, teclado, contrabaixo, bateria, etc, todos microfonados. Na 

música instrumental as nomenclaturas passaram de conjuntos instrumentais para as bandas, 

seguindo a nomenclatura utilizada pela musica instrumental secular. 

Durante as primeiras 7 décadas do século XX, aproximadamente, muitas igrejas 

históricas tinham seu Ministério de Música que se caracterizava pelo ensino de música tanto 

no canto congregacional como para os coros graduados, algumas delas com aulas de teoria 

musical, piano e regência. Com o surgimento do movimento musical gospel que alcançou as 

igrejas históricas, muitos desses ministérios de música assumiram outro caráter, mudando 

também a sua nomenclatura para grupos de louvor, posteriormente, ministérios de louvor, que 

atuavam e ainda atuam somente nos períodos de cânticos, não assumindo o caráter de ensinar 

uma nova música aos fiéis aos moldes dos ministérios de música, mas semplesmente 

executam a música nos serviços cúlticos e os fiéis “apreendem”, porém, sem qualquer 

correção rítmica, melódica ou estilística. Geralmente os ministros de louvor não têm formação 

acadêmica, ao passo que os ministros de música têm formação musical plena, bacharel em 

música sacra, estão aptos para decifrarem uma partitura e são consagrados para esse 

ministério. 

3.1 – Primeira Igreja Batista de Montes Claros 

Primeira Igreja Batista de Montes Claros 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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O trabalho Batista iniciou no Norte de Minas na Localidade de Malhada Grande, 

Juramento, e em Buritizal no município de Bocaiúva. A Primeira Igreja Batista de Montes 

Claros (PIBMOC) foi organizada com o nome de Igreja Evangélica Batista em Juramento, em 

17 de fevereiro de 1918 pela Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, num trabalho iniciado 

pelo evangelista Domingos de Novais Neves que fez os primeiros contatos com as pessoas em 

Juramento, Buritizal e Malhada Grande no ano de 1914.2 

 

3.1.1 Pesquisa de Campo 

Esse trabalho de pesquisa de campo constou da observação participante que 

aconteceu no segundo semestre de 2014 até o primeiro trimestre de 2015, nos cultos 

dominicais diurnos e noturnos. Utilizou-se também entrevistas semi-estruturadas com o pastor 

da igreja e o responsável pela música, assim como também conversa com vários fiéis sobre 

aspectos relacionados à música no culto, além da aplicação de questionários aos integrantes 

do ministério de louvor da igreja. Alguns cultos foram filmados e fotografados para ilustração 

e análise dos dados coletados. 

A Primeira Igreja Batista de Montes Claros, fruto do protestantismo de conversão, 

está situada atualmente à Rua General Carneiro, 254 – Centro – Montes Claros/MG, e conta 

atualmente com cerca de 600 membros, incluindo os membros que freqüentam as 

congregações da igreja. O atual pastor, que está à frente da igreja desde 2002 informou que: 

“Depois de feito um, um ajuste na membrezia nós estamos na casa de 600 membros. 600 

membros incluindo os membros de 2 congregações, contam aqui, é... são 2 na zona rural, 

mangarito e tiririca e no village do lago”. 

Seu templo tem capacidade para 1.500 pessoas aproximadamente, composto de 

um salão principal e mais 2 galerias. Ao longo de seus 97 anos a igreja organizou 16 igrejas 

até 2004, tendo mais de 40 igrejas netas e bisnetas e, atualmente, tem 2 congregações que 

futuramente serão organizadas em igreja. 

A música sacra sempre esteve presente nos serviços cúlticos dessa igreja, desde a 

sua organização, ocasião em que os hinos eram ensinados pelo pastor, missionário ou 

evangelista que, por sua vez, cantava os hinos para os poucos membros da igreja e os novos 

conversos, repetindo várias vezes até que os fiéis aprendessem e decorassem, pelo método de 

transmissão oral. Naquela época era proibida a leitura da bíblia, e dificilmente se encontrava 

um exemplar à venda. Quanto aos hinários, não se tem registro de sua existência na igreja. 

                                                           
2 Dados disponíveis em:< http://circuitogospel.com/pibmoc/>. Acesso em: 14 ago. 2015. 
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Também não há registro da utilização de instrumentos musicais para acompanhar os hinos 

cantados pela igreja, no ano de sua organização, isto em 1918. 

Alguns grupos musicais que fizeram parte da liturgia cúltica da igreja, como o 

Coral Maior Amor, Quarteto masculino, Grupo Ágape, Coral Infantil, Quarteto Feminino, 

solistas, várias bandas, dentre outros grupos musicais, com a gravação do disco “Ele é digno”, 

com músicos da igreja e músicos convidados. Em se tratando de ministério de música, foi a 

primeira igreja batista no norte de minas que já teve uma ministra de música bacharel em 

música sacra. 

Até a década de 70 a música sacra liturgia ainda conservava alguns elementos de 

uma igreja batista histórica com a utilização de piano e órgão nos serviços cúlticos, momento 

em que o movimento musical gospel se apresentava de forma ainda muito tímida, 

considerando que diversos recursos tecnológicos ainda não haviam chegado à igreja. A 

diversidade de ritmos/estilos musicais não era introduzida na liturgia cúltica e a prática de 

palmas, movimentos corporais e a dança não eram praticados pelos fiéis. A liturgia cúltica 

ainda constava de um prelúdio e um poslúdio suaves, propícios a oração e a reflexão, 

geralmente instrumental, característico do protestantismo histórico. As influências que a 

igreja recebia eram de poucos programas evangélicos das rádios AM, influências estas que 

não interferiram musicalmente na ordem do culto porque predominava os hinos tradicionais e 

a música coral. A televisão era acessível somente às classes mais privilegiadas e poucos fiéis 

possuíam. Em se tratando da música nos serviços cúlticos utilizavam-se as mídias impressas: 

bíblia sagrada e o hinário cantor cristão. 

A década de 80 foi marcada pelo início da utilização de recursos tecnológicos com 

a aquisição de mais instrumentos eletroeletrônicos, a criação das primeiras bandas, já oriundas 

das influências do movimento musical gospel que ganhava força na cidade, que já contava 

com várias igrejas batistas, além da introdução do retroprojetor para reproduzir as letras de 

uma hinódia não oficial. A partir de então começou a conviverem juntas duas hinódias: uma 

oficial, dos hinários, e outra não oficial, a música gospel, e o início ainda discreto da 

utilização de práticas como palmas e movimentos corporais durante a execução do repertório 

gospel. Na época iniciaram-se as primeiras crises entre os tradicionais e os adeptos do 

movimento musical gospel que começaram a introduzir na liturgia cúltica práticas que não 

eram aceitas pela ala conservadora.  

Destaca-se que nesse período a igreja ainda conservava a figura do regente 

congregacional que atuava durante a execução dos hinos. O Coral Maior Amor teve nessa 

década o seu auge sob a direção musical da regente do coral, que apresentava dominicalmente 
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nos cultos, além de apresentar várias cantatas, dentre outras atividades musicais fora da igreja. 

O coral apresentava em seu repertório hinos do cantor cristão, coros sacros, antemas celestes, 

dentre outros hinários além de hinos avulsos. Durante o período de observação participante 

não foi constatado a participação do Coral Maior Amor na liturgia dos cultos. Sobre esta 

questão foi perguntado ao pastor da igreja: O coral Maior Amor ainda existe? Ainda atua 

cantando nos cultos? 
Ele está inativo. Ele não acabou. A gente atribuiu essa responsabilidade a irmã 
xxxx. Ela veio prá cá mais ainda mantém lá na xxxxx. E... e... e..., de um tempo prá 
cá, ela começou encontrar dificuldade até com o tempo dela. Então, realmente, 
assim, não houve um, um momento assim: acabou. Não houve isso. Ela, ela faz 
ainda alguns ensaios com as mulheres. Ela me falou esses dias que está esperando o 
momento prá que a gente possa ter um culto só com as mulheres. Só com o coral 
feminino. Quando xxxx assumiu, (regente do coral por décadas), e xxxx (Se 
referindo ao atual ministro de louvor), nós separamos essas duas coisas. E acho 
que foi um grande erro nosso. (...) Foi dividido a liderança, e aí, criou, acho que 
criou, dois elos. De alguma forma voltamos ao esquema das bandas, só que não é 
banda. Dois grupos. Quando foi feito o convite a ele, (atual ministro de louvor) foi 
feito pra ele cuidar do louvor e dos hinos congregacionais. Então agora nós vamos 
ter que fazer uma mudança nas tarefas dele para ele compor os corais da igreja. 
(Grifo nosso). (informação verbal)3 
 

O período de inatividade do coral foi sentido por parte de vários integrantes. Em 

conversa com alguns componentes um deles disse: “a gente não tem mais coral; eu sinto falta 

e tenho saudades”. Por sua vez, outro integrante do coral, lamenta: “Não há compromisso; 

falta compromisso, principalmente por parte dos homens”. Diante das palavras do pastor 

pode-se concluir que a divisão da liderança nas atividades do coral e do ministério de louvor 

fragilizou ainda mais as atividades do coral e fortaleceu os “grupos de louvor”. Nesse caso, 

assim como no caso das bandas, houve certa crise e/ou insatisfação, demonstrada nos 

depoimentos. No caso do coral houve um retrocesso, perdeu espaço no culto, e os grupos de 

louvor avançaram e ocuparam o espaço musical cúltico, antes ocupado pelo coral, fato 

constatado pela observação participante.   

A figura do regente congregacional, característica das igrejas batista históricas, 

hoje extinta, assim como também a sua função, pois não foi detectada a sua atuação durante o 

período de observação participante. A figura do regente, e sua função, não foram constatados 

também no musical onde um grupo de fiéis integrantes do ministério de louvor cantavam, sem 

regência, um repertório musical selecionado que não era de conhecimento dos demais fiéis. 

Pode-se perceber que a figura do regente foi substituída pela marcação rítmica dos 

instrumentos da banda que acompanhava as músicas. 

                                                           
3 Entrevista concedida ao autor no ano de 2015. 
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Através da história, em se tratando do repertório de música coral, a presença do 

regente é de fundamental importância e torna-se indispensável, dadas as dificuldades técnicas 

e musicais do repertório, no que diz respeito ao início da música, as entradas, a dinâmica, 

harmonia, afinação, ritmo e a conclusão da obra, sendo este o responsável pela performance 

do coral. Sendo assim, faz-se necessário refletir: Porque os corais das igrejas batistas 

históricas estão acabando? Seria a falta de compromisso dos coralistas? A falta de tempo para 

os ensaios? Os ensaios são muito demorados? A falta de paciência dos coralistas para 

aprender um hino a 4 vozes? As dificuldades técnico-musicais do repertório? A falta de um 

profissional especializado para ensinar? O surgimento dos grupos de louvor? Ou seria a 

explosão do movimento musical gospel? Bem... Esta seria outra pesquisa. 

A partir da década de 90, com os avanços tecnológicos, o movimento musical 

gospel ganhou força na cidade e influenciou ainda mais as igrejas históricas inclusive essa 

igreja. Foi uma época marcada pelos shows gospel, com a presença de bandas e cantores de 

renome trazendo práticas musicais inovadoras para os adeptos desse movimento, como o auge 

da prática de palmas rítmicas durante os cânticos e os movimentos corporais que foram os 

incentivadores para o surgimento dos grupos de coreografia nas igrejas. Entende-se que nesse 

período foi o auge da crise instalada nas igrejas batistas históricas a partir do que se praticava 

nos shows gospel, onde os que assistiam a esses eventos começaram a introduzir de forma 

sutil na liturgia cúltica da igreja, tais práticas, situação em que houve resistência por parte de 

uma ala mais conservadora. 

O século XXI pode ser considerado como um divisor de águas, onde os shows 

gospel se intensificaram, a utilização de diversos recursos tecnológicos, diversos instrumentos 

musicais, e uma diversidade de ritmos e estilos musicais são introduzidos nos serviços 

cúlticos das igrejas. O computador, o datashow e as potentes aparelhagens de som com a 

utilização dos microfones sem fio, para dar mais mobilidade e liberdade ao dirigente, são 

elementos indispensáveis e insubstituíveis nos serviços cúlticos dessa igreja. 

Atualmente, o ministério de louvor é o responsável pela preparação, execução e 

direção do repertório musical a ser utilizado nos cultos. O líder do ministério esclarece: “Nós 

temos três equipes que são escaladas e se alternam semanalmente”. Na entrevista ao pastor 

da igreja, foi lhe perguntado: Como funcionava o ministério de música da igreja quando o 

senhor assumiu o ministério pastoral? Quais grupos musicais existiam? Cantavam-se mais 

hinos do Cantor Cristão e do Hinário para o Culto Cristão? Ou Cantavam-se mais cânticos 

avulsos? 
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Quando começamos aqui nós não tínhamos um, um, líder ou um ministro de música. 
Quando eu cheguei o ministério era fragmentado em bandas, e, era feito uma escala 
das bandas, e, só que todos eles eram assim. O que se percebia era que havia um 
clima de competição, é, é, ... e aí com a vinda de xxxx (ministro de música 
anterior ) foi justamente para resolver isso, que é criar o ministério e não as 
bandas, não é? Criou-se um... a princípio uma certa resistência, mas é o que 
mantém até hoje. Houve resistência entre eles, entre os membros das bandas, não 
entre a igreja; a igreja, prá ela, na verdade ela nem percebia que havia essa 
competição, mas prá quem era da liderança, percebia. Na verdade ainda há uma 
escala, mas não de bandas; é de músicos mesmos, de músicos, para que haja 
participação de todos, né? E o ministro então, é ele quem escala, é... os 
instrumentistas, o vocal.(Grifo nosso). (informação verbal)4 

Nessas palavras do pastor fica evidenciado que havia certa crise interna entre as 

bandas, oriunda da competição existente, certa resistência quanto à implantação do ministério 

de louvor, e conseqüentemente a perda da hegemonia e do espaço nos serviços cúlticos, o que 

ocasionou a saída de vários integrantes das bandas e também da igreja. 

Sobre o repertório musical utilizados pelas bandas nos cultos, o pastor da igreja 

esclarece e aponta os problemas existentes, dizendo: 

Eu acho que o maior problema das bandas é que cada um trazia um repertório 
diferente e não criava um padrão para o culto. Aí cada um trazia, naquela, naquele, 
naquele revanchismo, naquela idéia de competir com a outra, com a outra banda 
que cantou no domingo anterior, então, é, as pessoas, a igreja, não se adaptava às 
músicas, era um repertório diferente. (informação verbal)5 
 

Nesse período hegemônico das bandas, que utilizavam somente o repertório 

musical gospel, os hinos tradicionais dos hinários oficiais foram praticamente excluídos da 

ordem dos cultos, e os fiéis sentiram essa mudança de repertório, causando conflito entre os 

membros da igreja que, segundo o pastor, diziam: “(...) Ah! Cadê os hinos? Ora!, cantamos 

domingo passado uma música, nem deu tampo aprender ela, já tem outra. Então isso, isso, 

criava-se um problema No caso dos hinos, foi sendo abandonado. Não é? e isso trouxe muito 

constrangimento. Acho que a maior resistência da igreja era isso”6. 

Com a implantação do ministério de música, um ministro de música foi convidado 

pela igreja para cuidar da música cúltica objetivando também resolver os problemas 

ocasionados pelo repertório musical utilizado pelas bandas excluindo os hinos dos serviços 

cúlticos. Com esta medida, segundo o pastor da igreja, “implantou os hinos de novo, voltou os 

hinos”, o que pode ser constatado através da observação participante e do registro nos boletins 

informativos da igreja.  

                                                           
4 Entrevista concedida ao autor em [2015]. 
5 Entrevista concedida ao autor em [2015]. 
6 Cf. Pastor, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
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Os boletins a que tivemos acesso contêm a ordem dos cultos aos domingos pela 

manhã e a noite. Tomando como base o boletim informativo Ano 97 – Edição Semanal – nº 

01 – 01/03 a 07/03, no culto da manhã foram incluídos 3 hinos do Hinário para o Culto 

Cristão e mais 2 cânticos. Já na ordem do culto à noite foi incluído apenas 1 hino do mesmo 

hinário e a inclusão de 3 músicas do repertório musical gospel. 

Pode-se perceber, diante desses dados que a música gospel não foi excluída dos 

cultos, mas divide espaço com os hinos tradicionais no intuito de recuperar o gosto pelos 

hinos e o espaço perdido, ora ocupado pela música gospel executada pelas bandas, sendo que 

o ministério promoveu algumas mudanças na forma como os hinos eram executados nos 

cultos. 

De acordo com o pastor,  

(...) O ministro também pegava o hino e trazia uma roupagem nova pro hino, isso 
não tem, eu vejo que não tem problema nenhum, mantinha-se a essência do hino, 
mas trazia um estilo contemporâneo pra ele. Tudo isso, trouxe é... uma mudança na 
igreja, um padrão de música, uma qualidade. (...) Então tudo isso faz, fez com que a 
igreja não ficasse com aquela aversão aos hinos; pelo contrário. (informação 
verbal)7 
 

Essa roupagem nova para os hinos, a que se referiu o pastor, pode ser entendida 

como alterações no ritmo e/ou andamento da música, além da introdução de vários 

instrumentos harmônicos, melódicos e de percussão para o acompanhamento, assim como um 

acompanhamento mais rebuscado no que diz respeito à utilização de acordes que não constam 

na composição original de uma harmonia tradicional, caracterizando assim um estilo mais 

contemporâneo para os hinos. Com a implantação do ministério, além de recuperar o prestígio 

dos hinos, mesmo em menor quantidade nos cultos, se produziu momentos especiais como os 

acústicos, as cantatas e os musicais e, segundo o pastor, se referindo ao ministro de música, 

disse que: 

Ele também passou a refinar, a selecionar também os músicos; quer dizer, faz, 
fazia-se um teste, a pessoa tinha que então se adequar, senão ela não encaixava, 
não encaixava; não tinha jeito, não podia fazer um ajeito para a pessoa só porque 
ele queria cantar na frente. Então buscou-se uma performance, melhor na música, 
melhor qualidade.(informação verbal)8 

Entretanto, os questionários aplicados em 2015, no que diz respeito às exigências 

e os critérios utilizados para participar do ministério mostram outra realidade: apenas 23,53% 

responderam que fizeram um teste de aptidão musical; já 76,47% dos integrantes, a maioria, 

                                                           
7 Entrevista concedida ao autor em [2015]. 
8 Cf. Pastor, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
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ou foram convidados ou se apresentaram como voluntários, não fizeram teste de aptidão 

musical, mas foram eleitos em uma assembléia da igreja. 

Na entrevista semi-estruturada foi perguntado também ao pastor: Quanto às 

palmas rítmicas acompanhando os cânticos, durante os cultos, houve conflitos? Houve 

momentos de tensão? E quanto à inserção de diversos instrumentos no culto, (Bateria, 

Instrumentos de percussão) houve rejeição? E quanto a utilização da coreografia/dança no 

culto? Houve unanimidade quanto à aceitação?   

Vivemos, vivemos. Mas... não teve tanta força. (...) Não tive problemas com bateria. 
Na época já estava superado. Palma, havia ainda uma certa tensão, mas não que 
não podia. Eu sempre respeitei a idéia. Assim... ninguém bata palma porque é 
forçado não. Bate porque quer. Lógico! Acho que a... palmas é um sinal de que a 
gente pode correr o perigo. Hoje, eu acho que as pessoas não julgam mais. 
(informação verbal)9 
 

Na observação participante ficou constatado que alguns jovens batiam palmas 

durante o cântico de alguns corinhos, influenciados por vários integrantes do ministério que 

batiam palmas e, de certa forma, influenciava os fiéis. Pôde-se constatar também que em 

momento algum as palmas rítmicas eram utilizadas durante o cântico dos hinos dos hinários. 

Em outros cânticos as palmas eram iniciadas mas não davam continuidade pois o cântico 

apresentada andamento irregular, músicas mais apropriadas para um solista do que para o 

canto congregacional, e por isso dificultava a prática das palmnas rítmicas. Sentindo algo 

estranho ao bater palmas os próprios fiéis pararam. 

Sob a influência da Primeira Igreja Batista de São José dos Campos, o pastor da 

igreja assim declara:  

A gente percebeu que é possível junto com a música criar outros aspectos artísticos 
como a coreografia; lógico, onde ela enquadra dentro de um musical, por exemplo, 
não que isso tem que ser feito no louvor da igreja. É... não é atribuir a coreografia 
um valor, como eu posso dizer? Vamos dizer assim... no sentido artístico mesmo. 
Né? Artística; concepção de um balé, dentro de um aspecto que encaixa, como 
numa cantata, um musical. (informação verbal)10 
 

O ministério de louvor preparou e apresentou um musical e, na observação 

participante constatou-se que um grupo de coreografia fazia uma performance durante a 

execução de uma música, momento em que foram calorosamente aplaudidos pela platéia que 

assistia ao espetáculo artístico em um culto do domingo a noite, atividade que a décadas atrás 

era inaceitável por parte de praticamente toda a igreja. Nesse mesmo espetáculo foi 

apresentado o teatro de sombras enquanto se executava uma música, assim como também a 

                                                           
9 Entrevista concedida ao autor em [2015]. 
10

 Cf. Pastor, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
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performance da pantomima que, segundo Aurélio, “é uma peça em que o(s) ator(es) se 

manifesta(m) só por gestos, expressões corporais ou fisionômicas, prescindindo da palavra e 

da música; mímica”. 

Sobre esse espetáculo artístico, o pastor explica: 

Então, isso tudo, enquetes... mas não no sentido de que isso se tornaria uma coisa 
cotidiana. Isso é só em aspectos especiais. Como a gente implantou o sistema de 
luzes em... em ocasiões especiais como cantatas e musicais, as luzes,... não foi 
chocante, porque as luzes fazia parte de um cenário artístico. Então o impacto não 
foi ruim, pelo menos eu nunca ouvi falar. Às vezes um ou outro reclamava quando 
coloca um efeito na música de ficar piscando intensamente. Alguns ficam 
incomodados, mas nunca ninguém... tira isso. Mas nenhum momento houve assim 
um... alguém falar ah! Vamos passar isso em assembléia e vamos tirar isso daí. 
Nunca, Não! Não! (informação verbal)11 
 

Entretanto, o sistema de luzes a que se refere o pastor, implantado inicialmente 

apenas para ocasiões especiais, de acordo com a observação participante foi constatado a sua 

utilização em todos os cultos dos domingos à noite, e somente no momento da execução do 

repertório musical gospel.  

Esse sistema de iluminação consta de luzes estroboscópicas e canhões de luzes 

coloridas, em diversas cores, colocados nas duas paredes laterais do palco, muito utilizado em 

discotecas, boates, shows seculares, foi introduzido nos shows gospel e já há algum tempo 

utilizado no salão principal de cultos dessa igreja, onde eram apagadas as luzes do templo 

durante o momento de cânticos, e utilizados somente os holofotes com as luzes especiais, 

coloridas, para iluminar o palco, local onde os instrumentistas e vocalistas dirigiam a música. 

A ênfase e as atenções eram convergidas para estes, que eram destacados pelo jogo de luzes, 

sendo que as atenções eram divididas com a letra da música que era projetada no telão. Assim 

que terminava a performance do ministério de louvor, eram apagadas as luzes especiais, 

ligadas as luzes normais do templo, e o culto continuava.  

Plasticamente, se observava um belo visual colorido, agradável aos olhos. 

Entretanto, um dos fiéis declarou após o culto: “Eu não agüento quanto estas luzes ficam 

piscando. Minhas vistas baralham”. Enfatizando o contraste de opiniões, outro fiel disse: 

“Foi muito bonito. O jogo de luzes deu um toque especial”.  Deve-se enfatizar que as luzes 

especiais não foram utilizadas durante o canto dos hinos tradicionais dos hinários e nem 

durante a mensagem. 

Durante as fases de transição pelas quais a igreja passou no que diz respeito à 

utilização da música gospel ou hinos tradicionais nos serviços cúlticos, foi perguntado ao 

pastor da igreja: Qual a posição dos jovens e dos adultos com relação à utilização de hinos 

                                                           
11

 Entrevista concedida ao autor em [2015]. 
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tradicionais do Cantor Cristão, do Hinário para o Culto Cristão e da música gospel nos cultos? 

Tem resistência? Preferem um em detrimento do outro?  
 
De manhã é um culto mais sintético, é um culto mais curto, ele tem que demorar no 
máximo, ele começa 9 horas e 10:15 tem que ta acabando; então é uma hora e 
quinze que eu tenho, é... e a maioria que vem são pessoas mais idosas. Eu tenho um, 
um grupo maior de pessoas de mais idade; o meu público de manhã é um. A noite,... 
não que não tenha aquele que vem de manhã e a noite; tem muito. Mas tem um que 
só vem de manhã. Não vem a noite. Então, de manhã a gente canta até, chega até 3 
hinos. Então a gente tem um repertório de hinos maior, de manhã, e é um culto 
tranqüilo. Eu falo prá ele: escolha músicas mais tranqüilas; não escolha músicas 
mais agitadas. Então, de manhã, o povo ta mais, assim... mais... acorda de manhã... 
não pode chegar com aquele barulho, né? (informação verbal)12 
 

Nessa resposta o pastor se deteve apenas se referir a o que foi feito para resolver 

essa questão, não se referindo a resistências por parte de uma das partes envolvidas, caso 

tenha havido. Deve-se considerar que nos questionários aplicados aos integrantes do 

ministério de louvor, responsáveis pela execução da música nos serviços cúlticos da igreja, 

47,06% responderam que preferem a música gospel. De acordo com o pastor, fica 

evidenciado que existe um grupo de pessoas mais idosas que só vão aos cultos no domingo 

pela manha. Seria porque se trata de um culto mais tranqüilo, menos demorado, menos 

barulhento, se canta mais hinos?... Essa estratégia de privilegiar mais hinos em detrimento da 

música gospel, no culto dominical matutino, pode ter contribuído para que as pessoas mais 

idosas continuem participando dos cultos, e um menor número de jovens, como constatado na 

observação participante. Em contrapartida, para tentar alcançar os jovens no domingo pela 

manhã, foi introduzido na ordem do culto um ou, no máximo 2 cânticos, de acordo com o que 

está no boletim.  

Conseqüentemente, nos domingos à noite, segundo o pastor, com um número 

maior de jovens, utilizam-se mais a música gospel do que os hinos. Também se constatou que 

em todo o período observado, nenhum cântico ou hino que constava no boletim foi 

substituído ou até invertido a sua ordem de execução, assim como também acrescentado 

qualquer hino ou cântico na ordem do culto. 

 Outra questão que tem sido alvo de preocupação por parte da liderança da igreja 

está relacionada com as letras das músicas do repertório musical gospel utilizado nas igrejas 

batistas históricas. Sobre esse assunto foi perguntado ao pastor: Como acontece a escolha dos 

hinos/cânticos para o culto; quanto aos possíveis erros teológicos nas letras dos cânticos, qual 

o procedimento? 

                                                           
12

 Cf. Pastor, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
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Com o xxxx (se referindo ao ministro de música anterior) é que a gente começou a 
preocupar muito. As vezes ele chegava pra mim e falava: pastor, o hino aqui, o 
cântico é muito bom, mas nós temos essa linha nele que é problema. Pastor, eu vejo 
uma solução aqui, vamos mudar essa linha aqui, sem ferir a métrica da música, e 
coisa, mas, tirando isso aqui, dá pra usar essa música. Ela é muito rica, ela é boa, 
tem um arranjo bom, e tal, mas mudando essa linha aqui. Eu me lembro de uma 
música que ele gostava, que falava assim:... tinha a ver com aquele salmo 51, que 
quando Davi fala, é... prá não tirar é... Ali ele falou assim: ó, nós vamos ter um 
problema aqui porque hoje o espírito não fica sendo tirado. Então aí ele pegou fez 
uma mudança, ficou jóia, ficou excelente. Uns dias atrás ele (se referindo ao atual 
ministro de música) cantou um cântico aí, e eu falei: ó xxxx nós vamos ter que 
corrigir, vamos ter que mudar. (informação verbal) 13 
 

No período da observação participante foi constatado mudanças nas letras de 

alguns cânticos que, no entendimento do pastor, contrariam a linha teológica adotada pela 

igreja. Pôde-se constatar também que algumas músicas apresentaram em suas letras questões 

teológicas pelo menos discutíveis e que não foram alteradas. 

A Primeira Igreja Batista de Montes Claros, segundo o seu pastor “foi a primeira 

a introduzir um datashow no culto”, e tem investido e utilizado os diversos recursos 

tecnológicos em seus cultos, dentre eles o datashow, indispensável na liturgia cúltica da 

igreja, não só no momento de cânticos, mas também durante a mensagem. Sobre esta questão 

foi perguntado ao pastor da igreja: Como seriam os cultos sem a utilização das diversas 

mídias (Datashow, computador, etc)? E a utilização das mídias impressas: Cantor Cristão e 

Hinário para o Culto Cristão, sendo substituída pela projeção da letra no telão da igreja, isto 

poderá ocorrer também com a bíblia, considerando que os textos são e muitos têm a bíblia 

virtual em seus tablets e celulares? Não seria uma tendência para o século XXI, como reagem 

os irmãos mais idosos? 

É um dos perigos que a igreja corre. Mas também, um grande problema que foi 
surgindo antes do datashow, da gente colocar no datashow, são as várias versões 
bíblicas. Qual vai ser? Então, antigamente, eu me lembro que quando o pastor 
falava assim: vamos fazer a leitura bíblica: os homens leiam comigo os versos 
pares, as mulheres os versos ímpares. Aí, até um tempo atrás dava prá todo mundo 
lê. Hoje não. Se você fizer isso, cada um vai ler uma coisa. Então, aí, o datashow 
veio por ser, de alguma forma, para projetar uma versão bíblica que todo mundo 
acompanha. Só que corremos esse risco. (...) Hoje as pessoas estão mais 
audiovisual, e tudo, e... a, a, a mente já trabalha dessa forma. Então assim, é... é... 
tem suas vantagens e tem os perigos. O tablet e o smartphone, por exemplo: é igual 
a bíblia que você falou. Hoje a gente tá na rua, e vou, de repente eu tenho que 
entrar num hospital. Você tem a bíblia no smartphone, a bíblia ta aqui, você abre, 
não tem dificuldade nenhuma. Então tem suas vantagens e...(informação verbal)14 
 

Durante o período de observação participante não se encontrou nos cultos 

dominicais à noite nenhum dos fiéis portando o hinário cantor cristão ou o hinário para o culto 

                                                           
13

 Cf. Pastor, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
14 Entrevista concedida ao autor em [2015]. 
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cristão, hinários oficiais da denominação batista. Foi constatado que todos os hinos 

congregacionais, assim como também os cânticos, tinham as suas letras projetadas pelo 

datashow no telão à frente. Sendo assim, os hinários em formato de mídia impressa não eram 

mais utilizados pelos fiéis nos serviços cúlticos. Quanto à utilização da bíblia, vários textos 

bíblicos foram projetados, assim como esboços e partes dos sermões, leituras bíblicas 

impressas também nos boletins, lidos pelos fiéis, sem a utilização da bíblia impressa, 

considerando que a maioria dos fiéis trazia consigo as suas bíblias para o culto, mas preferiam 

ler pelo telão. Pôde-se perceber também alguns fiéis utilizando os seus smatphones e tablets 

durante a leitura da bíblia, e por isso conclui-se que tinham a bíblia virtual em seus celulares e 

a utilizavam. 

Diante desse fato, os mesmos riscos que a igreja correu em relação a não 

utilização dos hinários impressos, segundo o pastor, a igreja está correndo o mesmo risco em 

relação a bíblia no formato de mídia impressa. A igreja esta se beneficiando das vantagens da 

utilização dos recursos tecnológicos, mas ao mesmo tempo, correndo o risco no sentido de 

que os fiéis poderão futuramente não trazer mais as suas bíblias para a igreja, pois os textos 

estão projetados e fica mais cômodo. Há de se destacar que na história da igreja protestante no 

Brasil, os fiéis eram chamados de “os bíblias” porque levavam as suas bíblias para a igreja. 

Portanto, a bíblia em formato de mídia impressa caracterizava uma “identidade” protestante, 

onde os fiéis eram identificados, muitas vezes, por empunharem as suas bíblias.  

Ainda sobre os hinários oficiais da denominação foi perguntado ao pastor: Como 

ele analisa este momento de “desvalorização” dos hinários oficiais em muitas igrejas batistas?   

Eu acho que esse problema, ele é,... ele é muito... o momento histórico que nós 
estamos vivendo, né? da pós-modernidade, onde que tem a idéia de que tudo que é 
do passado não presta. Então, assim... o que já passou não serve prá hoje. Então 
esse é o grande problema. Então isso reflete nos hinos. (...) Até na família, nos 
valores familiares, nas instituições, como o casamento... Então, é... eu acho que o 
que a gente precisa é conscientizar as pessoas do que que é, o que que é o mundo. O 
mundo não é isso. O mundo é o que... o que ta por trás: a vaidade, o orgulho, a 
mentira, a inveja, o ciúme; e... o mundo é que ta corrompendo todas as coisas. Este 
sistema de valores mundanos. Então, o hino, ele, ele, ele, pode, é... o dano que ele 
traz é porque a gente ta perdendo aspectos importantes doutrinários e teológicos, 
quando a gente despreza o hino. Eu as vezes, assim, é... converso muito com o xxxx 
(se referindo ao atual ministro de louvor) que tipo de música, as vezes eu peço 
ajuda aos diáconos prá me ajudar também, porque a gente não tem cabeça prá tudo 
também não, mas prá orientar. As vezes eu vejo o diácono xxxx, por exemplo, as 
vezes eu vejo ele sentado com o xxxx (se referindo ao atual ministro de louvor) 
olhando os hinos prá mim, olhando os cânticos que ele vai cantar, prá ver se não há 
uma contradição teológica.(informação verbal)15 
  

                                                           
15 Entrevista concedida ao autor em [2015]. 
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Os hinários oficiais da denominação batista, a que se refere a pergunta são: o 

Cantor Cristão e o Hinário para o Culto Cristão. No cantor cristão predomina músicas 

compostas nos séculos XVIII e XIX e, por sua vez, no hinário para o culto cristão foi 

conservado 166 hinos do cantor cristão com algumas modificações quanto sua letra e 

harmonia, e o acréscimo de 447 novos hinos, textos bíblicos e leituras alternadas entre o 

dirigente e a congregação. Muitos desses hinos foram compostos no século XX e 

privilegiaram-se compositores e arranjadores brasileiros. Na observação participante, assim 

como também nos boletins a que se teve acesso, a maioria dos hinos utilizados nos serviços 

culticos dominicais foram executados com a letra do hinário para o culto cristão. Entretanto, a 

harmonia utilizada para o acompanhamento instrumental foi criada pelos instrumentistas, não 

sendo executada como foi harmonizada originalmente, a 4 vozes, aos moldes co coral 

luterano.  

No que diz respeito à perda de aspectos importantes doutrinários e teológicos, a 

que se referiu o pastor, deve-se enfatizar que a utilização do repertório musical gospel, 

utilizado nas igrejas paralelamente ou em substituição aos hinos, grande parte desse repertório 

foi composto por pessoas com formação teológica baseada na teologia da prosperidade e na 

teologia da libertação, correntes teológicas não adotadas pela igreja. Em se tratando do 

conteúdo doutrinário e os costumes dessas igrejas que adotam essas correntes teológicas, se 

difere de aspectos doutrinários e de práticas utilizadas nas igrejas batistas através da história. 

A ordem do culto e a utilização da música sacra litúrgica, durante a observação 

participante, aconteceram de acordo com o boletim da igreja. Será tomado como exemplo o 

boletim dos cultos matutino e noturno do dia 01-03-2015 que aconteceu na seguinte ordem: 

Manhã – Prelúdio – Boas Vindas/Oração Inicial – Motivo do Culto – Leitura Bíblica – Hino – 

Oração de Gratidão – Apresentação dos Visitantes – Chamada aos Aniversariantes – Hino – 

Dedicação de dízimos e ofertas – Cânticos – Mensagem – Celebração da Ceia do Senhor – 

Hino – Oração Final – Recessional. No culto à noite a ordem foi: Prelúdio – Boas 

Vindas/Oração Inicial – Motivo do Culto – Leitura Bíblica – Hino – Oração de Intercessão – 

Mensagem Musical – Apresentação dos Visitantes Momento Missionário – Dedicação de 

Dízimos e Ofertas – Cânticos – Mensagem – PIB Informa – Oração Final/Benção Apostólica 

– Poslúdio – Recessional. 

Deve-se acrescentar que no culto da manhã as músicas utilizadas na celebração da 

ceia não constaram no boletim, assim como também as músicas do prelúdio e do recessional. 

No culto à noite, a música utilizada como música da campanha não constou no boletim, assim 
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como as utilizadas no poslúdio e recessional. Essas ordens de culto foram desenvolvidas 

como elaboradas, sem quaisquer modificações. 

Os boletins semanais que trazem também a ordem do culto, exclusividade do 

pastor da igreja, procuravam conservar uma ordem que contemple hinos tradicionais e 

cânticos contemporâneos, limitando até a quantidade de cada gênero musical a ser utilizado 

nos cultos. A grande diferença pode ser constatada na forma que os fiéis reagem quando 

cantam os hinos e quando cantam os cânticos. O comportamento é diferente: enquanto nos 

cânticos batem palmas, acenam com os braços e mãos, movimentam o corpo, durante os 

hinos, permanecem inertes, sabendo-se que os hinos privilegiam o ato de bater palmas pois as 

métrica e o andamento contínuo facilitam essa prática. 

Os prelúdios, a entrada formal do oficiante e demais responsáveis pela condução 

dos serviços cúlticos acontecem atualmente de forma bem modificada. Não há mais uma 

formalidade na entrada, como acontecia anteriormente, e não se sabe quando inicia o prelúdio, 

pois instrumentos musicais são executados constantemente. Constatou-se a presença de um 

dos grupos de louvor que executa todo o repertório musical cúltico. O poslúdio acontece 

também de forma diferente da forma tradicional, onde músicas aleatoriamente são executadas. 

O prelúdio e o poslúdio são apenas alguns aspectos que sofreram modificações na ordem dos 

cultos. 

Foram aplicados questionários aos integrantes dos grupos de louvor, denominados 

pela de igreja de “Ministério de Louvor, Adoração e Arte”, responsáveis pela execução da 

música na liturgia cúltica, a fim de saber o que pensam sobre vários aspectos que envolvem a 

utilização da música sacra em seus serviços cúlticos. O líder desse ministério é denominado 

de “Ministro de Louvor”. Segundo o pastor da igreja “Nós chamamos ele de ministro de 

louvor. A igreja deu a ele esse título, de alguma forma”. Embora esse “ministro de louvor” 

não tenha sido consagrado e/ou ordenado pela igreja e não pertencer a ordem dos músicos 

batistas do Brasil, foi contratado pela igreja e exerce esse ministério. Entretanto, ao se referir 

ao líder dos grupos de louvor, doravante chamá-lo-emos de “Ministro de Louvor”; e ao invés 

de utilizar a terminologia grupos de louvor ou ministério de música, doravante utilizaremos 

Ministério de Louvor, Adoração e Arte e Ministro de Louvor, em respeito a decisão da igreja 

e a declaração do seu pastor.  

A aplicação dos questionários aos integrantes do Ministério de Louvor Adoração 

e Arte apresenta o seguinte resultado com as respectivas análises.  



 

A primeira pergunta foi elaborada para encontrar o percentual de homens e 

mulheres e a faixa etária predomina

resultado obtido foi: 

Gráfico 1 

 Os dados obtidos apontam um crescimento quantitativo de integrantes do sexo 

feminino, em relação a tempos 

exceto nos corais onde a sua presença se fazia em maior quantidade em relção a presença 

masculina. Há de se destacar que nos primeiros séculos do cristianismo, à mulher não lhe era 

permitido nem falar na igreja. Já há alguns anos, comemoramos o Dia Internacional da 

Mulher, e nas atividades religiosas muitas mulheres já foram consagradas e atuam como 

diaconizas e pastoras. Também nas atividades musicais cúlticas, se fazem presente como 

instrrumentistas, vocalistas e regentes de coros. Instrumentos musicais antes executados 

somente por homens, como a bateria e a guitarra, atualmente já existem mulheres bateristas e 

guitarristas nas igrejas, o que não deixa de ser também uma grande mudança.

Quanto à faixa etária dos integrantes do ministério de louvor, o resultado foi o 

seguinte: 

       Tabela 4 – Faixa etária dos integrantes do Ministério de Louvor

Faixa etária 

15 a 20 anos 

21 a 25 anos 

26 a 30 anos 

31 a 35 anos 

36 a 40 anos 

Mais de 40 anos 

 

Diante desses dados pode

integrantes do ministério de louvor dessa igreja têm idade a partir de 15 anos até aqueles com 

mais de 40 anos de idade. 

 

A primeira pergunta foi elaborada para encontrar o percentual de homens e 

mulheres e a faixa etária predominante que atuam nesse ministério. Quanto ao gênero o 

Gráfico 1 - Integrantes do Ministério de Louvor. 

Fonte: Arquivo Pessoal 
 

Os dados obtidos apontam um crescimento quantitativo de integrantes do sexo 

feminino, em relação a tempos passados, quando as mulheres tinham pequena participação, 

exceto nos corais onde a sua presença se fazia em maior quantidade em relção a presença 

masculina. Há de se destacar que nos primeiros séculos do cristianismo, à mulher não lhe era 

ar na igreja. Já há alguns anos, comemoramos o Dia Internacional da 

Mulher, e nas atividades religiosas muitas mulheres já foram consagradas e atuam como 

diaconizas e pastoras. Também nas atividades musicais cúlticas, se fazem presente como 

s, vocalistas e regentes de coros. Instrumentos musicais antes executados 

somente por homens, como a bateria e a guitarra, atualmente já existem mulheres bateristas e 

guitarristas nas igrejas, o que não deixa de ser também uma grande mudança.

a etária dos integrantes do ministério de louvor, o resultado foi o 

Faixa etária dos integrantes do Ministério de Louvor

29,42 % 17,65 % 17,65 % 11,76 % 11,76 %

- - - X - 

X - - - - 

- - - - X

- - - - - 

- X - - - 

- - X - - 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Diante desses dados pode-se concluir que 52,94% estão entre 15 e 30 anos. Os 

integrantes do ministério de louvor dessa igreja têm idade a partir de 15 anos até aqueles com 

mais de 40 anos de idade. Esses dados mesclam a juventude e a experiência, mas também 

Integrantes do Ministério de Louvor por gênero

Masculino -58,82 %

Feminino -41,18 %
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A primeira pergunta foi elaborada para encontrar o percentual de homens e 

nte que atuam nesse ministério. Quanto ao gênero o 

Integrantes do Ministério de Louvor.  

 

Os dados obtidos apontam um crescimento quantitativo de integrantes do sexo 

passados, quando as mulheres tinham pequena participação, 

exceto nos corais onde a sua presença se fazia em maior quantidade em relção a presença 

masculina. Há de se destacar que nos primeiros séculos do cristianismo, à mulher não lhe era 

ar na igreja. Já há alguns anos, comemoramos o Dia Internacional da 

Mulher, e nas atividades religiosas muitas mulheres já foram consagradas e atuam como 

diaconizas e pastoras. Também nas atividades musicais cúlticas, se fazem presente como 

s, vocalistas e regentes de coros. Instrumentos musicais antes executados 

somente por homens, como a bateria e a guitarra, atualmente já existem mulheres bateristas e 

guitarristas nas igrejas, o que não deixa de ser também uma grande mudança. 

a etária dos integrantes do ministério de louvor, o resultado foi o 

Faixa etária dos integrantes do Ministério de Louvor 

11,76 % 11,76 % 

 - 

 - 

X - 

 X 

 - 

 - 

% estão entre 15 e 30 anos. Os 

integrantes do ministério de louvor dessa igreja têm idade a partir de 15 anos até aqueles com 

Esses dados mesclam a juventude e a experiência, mas também 

58,82 %

41,18 %
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especificidades da voz de uma pessoa aos 15 anos de idade em relação às características 

vocais de uma pessoa na fase adulta. Aos 15 anos a voz ainda entá em fase de formação e 

desenvolvimento muscular que, no caso da voz masculina passa pela fase da muda vocal que 

interfere no exercício do canto no que diz respeito a afinação, sabendo-se que a sua extensão 

vocal é reduzida em relação a uma voz já definida para um exercício em grande intensidadem, 

que é o ato de cantar. 

Na segunda pergunta o objetivo foi detectar se esses integrantes do Ministério de 

Louvor, Adoração e Arte, já estudaram ou estudam música atualmente. O resultado 

demonstrou que: 

Gráfico 2 – Qualificação dos musicistas  
 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 
Apesar da cidade de Montes Claros oferecer o ensino gratuito de música em nível 

de ensino fundamental e médio através do Conservatório Estadual de Música Lorenzo 

Fernandez, e ensino gratuito de música em nível de graduação através da Universidade 

Estadual de Montes Claros, além de várias escolas particulares de música, os dados acima 

apresentam um grande percentual de pessoas que não estudaram ou estudam música. Essse é 

um reflexo histórico, pois a história ma música sacra no protestantesmo histórico foi marcada 

por pessoas que atuavam na música da igreja sem terem estudado música, constituindo um 

fator ideológico e cultural. Muitos entendem que não precisa estudar música para atuar com a 

música na igreja. Entretanto, uma igreja histórica, via de regra, não admite um pastor que não 

seja bacharel em teologia. 

A terceira pergunta abordou o tempo de estudo de música e apresentou os 

seguintes dados: 

 

 

 

 

Já estudou ou estuda música?

SIM - 58,82 %
NÃO - 41,18 %
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Tabela 5 – Tempo de estudo de música 

Tempo de estudo 41,18 % 23,54 % 11,76 % 11,76 % 11,76 % 

Não estudou X - - - - 

De 1 a 2 anos - X - - - 

De 2 a 3 anos - - X - - 

De 3 a 4 anos - - - X - 

De 5 a 6 anos - - - - X 

Fonte: Arquivo Pessoal 
 

Os dados acima apontam para 58,82% dos integrantes do ministério de louvor, 

adoração e arte que estudaram ou estudam música de 1 a 6 anos. Nesse caso existe também 

uma mescla dos que já estudaram ou estudam música, compartilhando os seus saberes e 

práticas com aqueles que não estudaram ou estudam.  

A quarta pergunta considerou a formação acadêmico-musical e apresentou o 

seguinte resultado: 

Gráfico 3 – Formação Acadêmico-Musical 
 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 
Esses dados carecem de uma análise mais profunda: Os 58,82% que responderam 

que já estudaram ou estudam música, não o fizeram em nível de graduação em uma escola 

especializada, considerando que a cidade de Montes Claros/MG tem escolas especializadas 

em música em nível técnico e superior, oferecendo o ensino de diversos instrumentos 

musicais e canto.  Mesmo assim, nenhum integrante desse ministério tem formação em nível 

superior, exceto o seu ministro de louvor que é licenciado em música. Sobre esta questão, o 

ministro de louvor da igreja acrescenta: “em 2013 comecei o trabalho com o Ministério de 

Música aqui na Igreja. Não tenho formação teológica, ou específica na área de música sacra, 

mas atualmente, faço um curso de Capacitação Ministerial para Artistas Cristãos, na 

Faculdade Teológica Batista do Paraná”. 

A quinta pergunta inquiriu sobre como começou a atuar no Ministério de Louvor, 

Adoração e Arte: 

Formação Acadêmico-Musical

Sem formação - 94,12 %

Formação em nível técnico - 5,88 %
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Gráfico 4 – Critérios de seleção 
 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 
Diante destes dados pode-se concluir que 76,47% dos integrantes, a maioria, ou 

foram convidados ou se apresentaram como voluntários; não foram eleitos em uma 

assembléia da igreja e não se submeteram a um teste de aptidão musical, considerando que 

41,18% não estudaram música e 94,12% não tem formação acadêmico-musical. 

A sexta pergunta indagou sobre quais as dificuldades encontradas para exercer as 

atividades musicais na igreja. Sobre esta questão os resultados apresentados foram:  

Tabela 6 – Dificuldades para exercer as atividades musicais 

Dificuldades para exercer as atividades 47,05 % 29,41 % 17,65 % 5,89 % 
Dificuldades técnicas   X  
Falta de ensaios regulares    X 
Não tenho dificuldades X    
Tempo para ir aos ensaios  X   

Fonte: Arquivo Pessoal 
 

Vale destacar que destes 47,05% que responderam não ter dificuldades, 11,76% 

responderam que foram convidadas para participar, não estudam ou estudaram música, não 

tem formação acadêmica, são do sexo feminino e estão na faixa etária acima de 36 anos de 

idade. Uma opção não foi marcada: falta de instrumentos musicais na igreja. Essa igreja 

investiu na compra de instrumentos musicais, embora a observação participante tenha 

constatado que alguns instrumentistas levavam seus instrumentos para a igreja e os utilizava. 

A questão que merece análise é que se 41,18% nunca estudaram ou não estudam 

música e 47,05% não encontram qualquer dificuldade para exercer as atividades musicais, é 

algo de muito positivo para a igreja e justifica que muitos não estudam ou estudaram música 

porque não tem dificulades. Deve-se considerar que no estudo de música as dificuldades são 

constantes na vida dos estudantes, sejam elas técnicas ou de outra natureza. Todavia, o que 

importa nesse caso é se o ministério de louvor, através de seu líder, está satisfeito com o 

resultado do trabalho realizado e se há o reconhecimento da igreja pelo trabalho que eles têm 

Como começou a atuar no ministério de louvor, adoração e arte

Me apresentaram como 
voluntário/vocacionado - 47,06 %

Fui convidado - 29,41 %

Fiz um teste de aptidão musical - 23,53 %
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realizado. Deve-se enfatizar também que existe um entendimento de muitos no sentido de que 

para prestar o serviço a Deus o que importa é o coração e o objetivo de quem está prestando o 

serviço e que o fato de estudar música para aplicar na igreja é secundário. 

Considerando os dados relacionados aos que não estudaram música e aos que não 

tem formação acadêmica, a sétima pergunta se propôs a investigar quantas horas o Ministério 

de Louvor, Adoração e Arte ensaia por semana: 

Gráfico 5 – Tempo de ensaio semanal  

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 
As demais opções que não foram marcadas foram: menos de 1 hora por semana, 

de 3 a 4 horas, de 4 a 5 horas e mais de 5 horas. Esse tempo de ensaio semanal pode ser 

entendido como ensaios individuais e coletivos. A falta de ensaios regulares associado à falta 

de tempo para ir aos ensaios, como demonstrado na tabela anterior, ocasionou pequenos 

ensaios antes do culto à noite, como constatado pela observação participante. Teóricamente, 

os 41,18% que nunca estudaram ou não estudam música, necessitariam de um tempo de 

ensaio maior do que de 2 a 3 horas por semana para aprenderam o repertório, corrigir linha 

melódica, ritmo, afinação, problemas técnicos e ajuste com o instrumental, no caso dos 

vocalistas. 

A oitava pergunta interrogou: Você entende que o ministro de louvor, 

instrumentista ou cantor, deveriam ser remunerados pela igreja, pelo seu trabalho? 

 

Gráfico 6 – Remuneração para os musicistas 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

94%

6%

Quantas horas ensaia por semana?

2 a 3 h. p/ semana - 94,12 %

1 a 2 h. p/semana - 5,88 %

SIM - 88,24 %

88%

NÃO - 11,76 %

12%

Ministro de louvor, vocalista ou instrumentista devem ser remunerados 
pela igreja?
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Destes 88,24% que responderam Sim, 5,88% disseram que somente o “Ministro 

de Louvor” deve ser remunerado. Deve-se acrescentar que, nesta igreja o “ministro de louvor” 

é remunerado, segundo declaração do pastor em entrevista, quando disse: “Da parte da 

música ele é o único remunerado pela igreja”. Pode-se concluir que mesmo a maioria não 

tendo estudado música e não tendo formação acadêmica, entendem que o musicista deve ser 

remunerado pela igreja. Há de se destacar que essa igreja já teve uma ministra de música, 

bacharel em música sacra, e remunerada com tempo integral para exercer as atividades. Sabe-

se que em Montes Claros outras igrejas batistas remuneram instrumentistas, que são 

contratados para executar um instrumento em seus cultos dominicais e igrejas que remuneram 

o sonoplasta, se fundamentando em I Timóteo: (5:16) “O trabalhador é digno do seu salário”, 

embora o contexto seja outro. Deve-se entender que são trabalhos dignos, principalmente para 

aqueles que se prepararam especificamente para aquele trabalho, mesmo não tendo formação 

acadêmica. Entretanto, entende-se que esta igreja teria certa dificuldade em remunerar mais 

13 instrumentistas e 16 cantores, mesmo porque outros grupos de músicos da igreja, como os 

corais, nunca foram remunerados. 

A nona pergunta se refere à membresia da igreja e indaga: Há quanto tempo é 

membro desta igreja? 

Tabela 7 - Tempo que é membro da igreja  

Hà quanto tempo 23,53% 23,53% 17,66% 11,76% 5,88 % 5,88 % 5,88% 5,88% 

Menos de 1 ano - - - - X - - - 
De 1 a 2 anos - - X - - - - - 
De 3 a 4 anos - - - X - - - - 
De 5 a 6 anos - - - - - X - - 
De 7 a 8 anos - X - - - - - - 
De 16 a 20 anos - - - - - - X - 
Mais de 20 anos X - - - - - - - 
Não respondeu - - - - - - - X 

Fonte: Arquivo Pessoal 
 

Dentre os integrantes do ministério de louvor, adoração e arte, existem aqueles 

que são membros da igreja a menos de 1 ano até aqueles que são membros da igreja a mais de 

20 anos, sendo o maior percentual para estes. Indubitavelmente, a experiência de vida cristã 

de quem é membro da igreja a mais de 20 anos pode em muito ajudar e até influenciar aqueles 

que estão começando no ministério de louvor. 

A décima pergunta diz: Há quanto tempo você participa do Ministério de Louvor, 

Adoração e Arte?  

 



 

Tabela 8 -

Hà quanto tempo 

Menos de 1 ano 
De 1 a 2 anos 
De 3 a 4 anos 
De 9 a 10 anos 
De 11 a 15 anos 
De 16 a 20 anos 

Os dados acima na tabela acima mostram que

louvor a menos de 2 anos. 

minisstério. Caso não continuem e aconteça nova renovação poderá comprometer o resultado 

dos trabalhos, considerando que o repertório 

A décima primei

louvor tem algum conhecimento sobre música sacra, e inquire: Você já fez algum curso, 

minicurso, participou de congresso, seminário, simpósio, workshop, ou assistiu alguma 

palestra, específica sobre música sacra? 

Os dados obtidos apresentaram o seguinte resultad

Gráfic

Apesar da pergunta ser bem abrangente, sugerindo várias possibilidades de se 

estudar sobre música sacra, mesmo participando de um ministério de louvor, mais 

precisamente, 23,53% nunca parti

nesse ministério sem qualquer informação oficial.

importante conhercer algo sobre música sacra para participar desse ministério específico.

referências bibliográficas desse trabalho trazem algumas obras que abordam o tema música 

sacra. 

Na décima segunda pergunta foi abordada especificamente a questão da música 

sacra litúrgica cúltica em uma igreja batista histórica, e pretende saber se o musicista já fez 

algum curso, minicurso, participou de congresso, seminário, simpósio, workshop, ou s

 

- Tempo que participa do Ministério de Louvor

 47,06 % 23,53 % 11,77 % 5,88 % 5,88 % 

- - - - - 
X - - - - 
- - - - X 
- - - X - 

 - - X - - 
 - X - - - 

Fonte: Arquivo Pessoal 
 

Os dados acima na tabela acima mostram que 52,94% participam do ministério

 Esse percentual aponta para uma renovação dos integrantes desse 

minisstério. Caso não continuem e aconteça nova renovação poderá comprometer o resultado 

dos trabalhos, considerando que o repertório gospel cresce e se renova constantemente.

A décima primeira pergunta procurou saber se o integrante do ministério 

tem algum conhecimento sobre música sacra, e inquire: Você já fez algum curso, 

minicurso, participou de congresso, seminário, simpósio, workshop, ou assistiu alguma 

palestra, específica sobre música sacra?  

Os dados obtidos apresentaram o seguinte resultado:  

Gráfico 7 - Formação em música sacra 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Apesar da pergunta ser bem abrangente, sugerindo várias possibilidades de se 

estudar sobre música sacra, mesmo participando de um ministério de louvor, mais 

% nunca participaram de qualquer evento sobre esse assunto, mas atual 

nesse ministério sem qualquer informação oficial. Todavia, a maioria entende que é 

importante conhercer algo sobre música sacra para participar desse ministério específico.

cas desse trabalho trazem algumas obras que abordam o tema música 

Na décima segunda pergunta foi abordada especificamente a questão da música 

sacra litúrgica cúltica em uma igreja batista histórica, e pretende saber se o musicista já fez 

algum curso, minicurso, participou de congresso, seminário, simpósio, workshop, ou s

SIM -

76,47 %

76%

NÃO -
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24%

Participou de evento sobre música 
sacra?
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Tempo que participa do Ministério de Louvor 

5,88 % 
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- 
- 
- 
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- 

52,94% participam do ministério de 

Esse percentual aponta para uma renovação dos integrantes desse 

minisstério. Caso não continuem e aconteça nova renovação poderá comprometer o resultado 

cresce e se renova constantemente. 

ra pergunta procurou saber se o integrante do ministério de 

tem algum conhecimento sobre música sacra, e inquire: Você já fez algum curso, 

minicurso, participou de congresso, seminário, simpósio, workshop, ou assistiu alguma 

Apesar da pergunta ser bem abrangente, sugerindo várias possibilidades de se 

estudar sobre música sacra, mesmo participando de um ministério de louvor, mais 

lquer evento sobre esse assunto, mas atual 

Todavia, a maioria entende que é 

importante conhercer algo sobre música sacra para participar desse ministério específico. As 

cas desse trabalho trazem algumas obras que abordam o tema música 

Na décima segunda pergunta foi abordada especificamente a questão da música 

sacra litúrgica cúltica em uma igreja batista histórica, e pretende saber se o musicista já fez 

algum curso, minicurso, participou de congresso, seminário, simpósio, workshop, ou se já 



 

assistiu a alguma palestra sobre a liturgia musical do culto de uma igreja batista histórica. O 

resultado alcançado foi:  

 O gráfico acima mostra que mais da metade dos integrantes do ministério de 

louvor não participaram de eventos relacionados à liturgia cúltica de uma igreja batista 

histórica. Entretanto, para se tornarem membros da igreja, pelo b

classe de preparação. Desses 58,83% que responderam Não, somente 11,76% se submeteram 

a um teste de aptidão musical para participar do ministério. Os demais que responderam Não, 

para participarem do ministério, 47,07%, foram convidados ou se apresentaram co

voluntários e/ou vocacionados. Portanto, esses 58,83% participam do ministério de louvor da 

igreja sem qualquer preparo sobre a elaboração da liturgia musical cúltica de uma igreja 

batista histórica, ficando assim mais vulneráveis às influências do movi

Nas primeiras 7 décadas do século XX havia preocupação das igrejas batistas 

quanto a ordem do culto e eram promovidos clínicas de música, congressos e outros eventos 

que abordavam a elaboração de uma ordem de culto e os aspectos a ela

elaboração de uma ordem de culto para os batistas representa o mesmo que a elaboração da 

liturgia do culto para os presbiterianos. Com o movimento musical gospel, a maioria das 

igrejas batistas não se preocupam tanto com a ordem do culto e

ultimamente esses eventos não são oferecidos pela maioria das igrejas é natural que aqueles 

que ingressaram ultimamente nos ministério de louvor não tenham acesso a essas 

informações. 

Já a décima terceira pergunta abordou questões cruciais quanto aos gêneros 

musicais utilizados nos cultos das igrejas batistas, mais especificamente as preferências 

musicais dos integrantes do ministério de louvor, e indaga: Qual a sua preferência musical 

para ser utilizado nos serviços cúlticos da igreja? 

Gospel, Hinos tradicionais do Cantor Cristão/Hinário para o Culto Cristão, e Não tenho 

preferência; qualquer um dos dois. Os resultados obtidos foram:

 

assistiu a alguma palestra sobre a liturgia musical do culto de uma igreja batista histórica. O 

Gráfico 8 - Formação em liturgia  

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 
O gráfico acima mostra que mais da metade dos integrantes do ministério de 

louvor não participaram de eventos relacionados à liturgia cúltica de uma igreja batista 

histórica. Entretanto, para se tornarem membros da igreja, pelo batismo, passaram por uma 

lasse de preparação. Desses 58,83% que responderam Não, somente 11,76% se submeteram 

a um teste de aptidão musical para participar do ministério. Os demais que responderam Não, 

para participarem do ministério, 47,07%, foram convidados ou se apresentaram co

voluntários e/ou vocacionados. Portanto, esses 58,83% participam do ministério de louvor da 

igreja sem qualquer preparo sobre a elaboração da liturgia musical cúltica de uma igreja 

batista histórica, ficando assim mais vulneráveis às influências do movimento musical 

Nas primeiras 7 décadas do século XX havia preocupação das igrejas batistas 

quanto a ordem do culto e eram promovidos clínicas de música, congressos e outros eventos 

que abordavam a elaboração de uma ordem de culto e os aspectos a ela

elaboração de uma ordem de culto para os batistas representa o mesmo que a elaboração da 

liturgia do culto para os presbiterianos. Com o movimento musical gospel, a maioria das 

igrejas batistas não se preocupam tanto com a ordem do culto e esta se torna mais livre.

ultimamente esses eventos não são oferecidos pela maioria das igrejas é natural que aqueles 

que ingressaram ultimamente nos ministério de louvor não tenham acesso a essas 

Já a décima terceira pergunta abordou questões cruciais quanto aos gêneros 

musicais utilizados nos cultos das igrejas batistas, mais especificamente as preferências 

musicais dos integrantes do ministério de louvor, e indaga: Qual a sua preferência musical 

para ser utilizado nos serviços cúlticos da igreja? Três opções foram apresentadas: Música 

, Hinos tradicionais do Cantor Cristão/Hinário para o Culto Cristão, e Não tenho 

preferência; qualquer um dos dois. Os resultados obtidos foram: 

59%

41%

Participou de evento sobre liturgia?

NÃO - 58,83 %

SIM - 41,17 %
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assistiu a alguma palestra sobre a liturgia musical do culto de uma igreja batista histórica. O 

 

O gráfico acima mostra que mais da metade dos integrantes do ministério de 

louvor não participaram de eventos relacionados à liturgia cúltica de uma igreja batista 

atismo, passaram por uma 

lasse de preparação. Desses 58,83% que responderam Não, somente 11,76% se submeteram 

a um teste de aptidão musical para participar do ministério. Os demais que responderam Não, 

para participarem do ministério, 47,07%, foram convidados ou se apresentaram como 

voluntários e/ou vocacionados. Portanto, esses 58,83% participam do ministério de louvor da 

igreja sem qualquer preparo sobre a elaboração da liturgia musical cúltica de uma igreja 

mento musical gospel. 

Nas primeiras 7 décadas do século XX havia preocupação das igrejas batistas 

quanto a ordem do culto e eram promovidos clínicas de música, congressos e outros eventos 

que abordavam a elaboração de uma ordem de culto e os aspectos a ela relacionados. A 

elaboração de uma ordem de culto para os batistas representa o mesmo que a elaboração da 

liturgia do culto para os presbiterianos. Com o movimento musical gospel, a maioria das 

esta se torna mais livre. Como 

ultimamente esses eventos não são oferecidos pela maioria das igrejas é natural que aqueles 

que ingressaram ultimamente nos ministério de louvor não tenham acesso a essas 

Já a décima terceira pergunta abordou questões cruciais quanto aos gêneros 

musicais utilizados nos cultos das igrejas batistas, mais especificamente as preferências 

musicais dos integrantes do ministério de louvor, e indaga: Qual a sua preferência musical 

opções foram apresentadas: Música 

, Hinos tradicionais do Cantor Cristão/Hinário para o Culto Cristão, e Não tenho 
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Gráfico 9 - Preferência musical 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 
Deve-se ressaltar que nenhum dos que responderam ao questionário tem a 

preferência somente pelos hinos tradicionais contidos nos hinários oficiais da denominação. 

Uma geração anterior que, possivelmente teria a preferência somente pelos hinos tradicionais 

já não mais participa do ministério de louvor dessa igreja. Mesmo os integrantes 

demonstrando a sua preferência quanto aos gêneros musicais a serem utilizados nos cultos, 

houve unanimidade, 100% dos integrantes responderam que o ministro de louvor é quem 

escolhe as músicas a serem utilizadas na liturgia cúltica. Sobre a escolha do repertório musical 

para o culto o ministro de louvor afirma: 

A escolha e definição de repertório, bem como a disposição deste e de outros 
elementos do culto, ficam ao meu critério, mas os pastores indicam quaisquer 
questões que possa ir contra os princípios bíblicos, no que diz respeito aos 
conteúdos dos cânticos e hinos. Estamos sob orientação direta do nosso 
pastor.(informação verbal)16 

Entretanto, em entrevista ao pastor da igreja, ele define:  

De manhã só canta 2 cânticos e, geralmente, de 2 a 3 hinos. Esse é o repertório de 
manhã. E a noite, Não. A noite é um hino, geralmente no início, e 3 cânticos. Isso 
regularizei. De quantidade. Essa quantidade eu defini. Eu só não fico no pé dele, só 
se for um caso assim: domingo que vem eu vou pregar uma coisa, e esse cântico, 
esse hino, encaixa certinho aí. Eu quero que você põe. (...) Ele tem autonomia de 
distribuir. Mas ele não tem autonomia de falar: não, hoje nós vamos cantar: 7, 5, 
10, ... Não. Só no dia, por exemplo, ele faz o acústico; aí ele fala: eu vou ter um 
repertório do acústico, mas aí, é,... o culto se volta pra isso. É diferente.(informação 
verbal)17 
 

Nesse caso o ministro de louvor escolhe o repertório, mas o pastro é quem define 

a quantidade de músicas no culto, distribuidas entre cânticos e hinos. De acordo com as 

respostas obtidas nos questionários, os integrantes do ministério de louvor, adoração e arte 

não têm a oportunidade de opinar ou sugerir musicas para o culto mesmo tendo suas 

preferências musicais, e isso fica constatado em suas respostas. A ordem do culto é fechada e 

consta no boletim semanal da igreja, inclusive quantos e quais hinos e cânticos serão 

                                                           
16

 Entrevista concedida ao autor no ano de 2015. 
17 Entrevista concedida ao autor no ano de 2015. 
 

Qual a preferência musical?
Não tem preferência. Qualquer 
um dos dois - 52,94 %
Gospel - 47,06 %

Hinos tradicionais - 00,00 %



 

utilizados, e em que momento do culto devem ser utilizados. Na observação participante ficou 

constatado que a ordem do culto é seguida criteriosamente de acordo como está definido na 

mídia impressa. Embora limite

assim, com as repetições dos cânticos aumenta

música no culto. Atualmente, muitas igrejas pentecostais e neopentecostais têm atribuído 

maior tempo para a música em seus serviços culticos. 

Diante desses f

música nos serviços cúlticos das igrejas batistas históricas, considerando que antes do 

movimento musical gospel

pergunta foi: Qual o maior tempo deve ser utilizado no culto: para a música ou para a 

mensagem? O resultado está demonstrado no gráfico abaixo:

Gráfico 10: Tempo de música no culto

Um dos integrantes do ministério acrescentou: “

destinado para a mensagem ou para a música não é o

imaginar um culto com apenas uma música, com duração de 2 minutos aproximadamente? Ou 

um culto cantado, que só tenha música? Todavia, um maior ou

para a mensagem vai revelar a maior importância que a igreja dá para um ou para o outro.

Indiretamente, muitas igrejas históricas podem receber influências de igrejas 

pentecostais e neopentecostais que utilizam maior parte do 

isso recebe ingerência também dos shows gospel, frequentados por integrantes dos ministérios 

de louvor de igrejas batistas históricas, que utilizam maior tempo para a música.

47,06% entendem que a maior parte do tem

teóricamente. 

A ênfase da décima quinta pergunta foi o tema ou título da mensagem, e indaga: 

Você toma conhecimento do título ou tema da mensagem que será pregada, para escolher as 

músicas que serão cantadas no cu

                                                          
18 (informação verbal) concedida ao autor no ano de 2015.

 

em que momento do culto devem ser utilizados. Na observação participante ficou 

constatado que a ordem do culto é seguida criteriosamente de acordo como está definido na 

mídia impressa. Embora limite-se a quantidade, não se limita o tempo a ser utilizado. 

assim, com as repetições dos cânticos aumenta-se consideravelmente o tempo utilizado para a 

Atualmente, muitas igrejas pentecostais e neopentecostais têm atribuído 

maior tempo para a música em seus serviços culticos.  

es fatos, a décima quarta pergunta da ênfase ao tempo utilizado para a 

música nos serviços cúlticos das igrejas batistas históricas, considerando que antes do 

gospel a mensagem ocupava a maior parte do tempo. Nesse contexto, a 

ual o maior tempo deve ser utilizado no culto: para a música ou para a 

mensagem? O resultado está demonstrado no gráfico abaixo:  

Gráfico 10: Tempo de música no culto 

Fonte: Arquivo Pessoal 
 

Um dos integrantes do ministério acrescentou: “Depende do 

destinado para a mensagem ou para a música não é o mais importante"

imaginar um culto com apenas uma música, com duração de 2 minutos aproximadamente? Ou 

um culto cantado, que só tenha música? Todavia, um maior ou menor tempo para a música ou 

para a mensagem vai revelar a maior importância que a igreja dá para um ou para o outro.

Indiretamente, muitas igrejas históricas podem receber influências de igrejas 

pentecostais e neopentecostais que utilizam maior parte do tempo no culto para a música, e 

isso recebe ingerência também dos shows gospel, frequentados por integrantes dos ministérios 

de louvor de igrejas batistas históricas, que utilizam maior tempo para a música.

47,06% entendem que a maior parte do tempo deve ser dedicado para a mensagem, isto 

A ênfase da décima quinta pergunta foi o tema ou título da mensagem, e indaga: 

Você toma conhecimento do título ou tema da mensagem que será pregada, para escolher as 

músicas que serão cantadas no culto? O gráfico abaixo demonstra: 

                   
oncedida ao autor no ano de 2015. 

47%

35%

18%

Qual maior tempo deve ser utilizado no culto?

MENSAGEM -47,06 %

TEMPO DIVIDIDO - 35,30%

MÚSICA  - 17,64 %
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em que momento do culto devem ser utilizados. Na observação participante ficou 

constatado que a ordem do culto é seguida criteriosamente de acordo como está definido na 

se a quantidade, não se limita o tempo a ser utilizado. Sendo 

se consideravelmente o tempo utilizado para a 

Atualmente, muitas igrejas pentecostais e neopentecostais têm atribuído 

, a décima quarta pergunta da ênfase ao tempo utilizado para a 

música nos serviços cúlticos das igrejas batistas históricas, considerando que antes do 

a mensagem ocupava a maior parte do tempo. Nesse contexto, a 

ual o maior tempo deve ser utilizado no culto: para a música ou para a 

 

Depende do culto; o maior tempo 

"18. Entretanto, pode-se 

imaginar um culto com apenas uma música, com duração de 2 minutos aproximadamente? Ou 

menor tempo para a música ou 

para a mensagem vai revelar a maior importância que a igreja dá para um ou para o outro. 

Indiretamente, muitas igrejas históricas podem receber influências de igrejas 

tempo no culto para a música, e 

isso recebe ingerência também dos shows gospel, frequentados por integrantes dos ministérios 

de louvor de igrejas batistas históricas, que utilizam maior tempo para a música. Contudo, 

po deve ser dedicado para a mensagem, isto 

A ênfase da décima quinta pergunta foi o tema ou título da mensagem, e indaga: 

Você toma conhecimento do título ou tema da mensagem que será pregada, para escolher as 

47,06 %

35,30%
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  Gráfico 11 - Título/Tema da Mensagem 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 
 

O caráter pedagógico da música, em auxílio na compreensão da mensagem é 

característico do protestantismo histórico. Para a preservação desse caráter, mensagem e 

música precisam andar juntas. Se a maioria dos integrantes do ministério de louvor não toma 

conhecimento do que vai ser pregado, como contribuirão para que o caráter pedagógico da 

música prevaleça nos cultos? Lógicamente, essa informação poderá ser dada pelo ministro de 

louvor e não necessariamente pelo pastor da igreja. 

Sobre essa matéria, o pastor esclarece: 

Nós trabalhamos aqui, irmão, com ênfase. Eu atribuí a cada domingo do mês uma 
ênfase. Por exemplo: Como o primeiro domingo a gente faz a ceia, então a gente, eu 
falo, falei pros meninos o seguinte: que nesse primeiro domingo eu pregarei em 
cima dos evangelhos. Então a ênfase vai ser sempre a obra, a missão, o ministério, 
os ensinos de Jesus. Então a gente se volta muito para os evangelhos. Não que eu 
não possa pregar outras coisas, sobre outras partes do novo testamento. Mas a 
ênfase é os evangelhos. Então ele já tem uma idéia do que que eu vou trabalhar 
naquele primeiro domingo. (...) O segundo domingo eu sempre trabalho alguma 
questão relacionado a família. Entendeu? Valores familiares, princípios que podem 
ser aplicados na família; então ele já tem uma noção do que que eu vou 
falar.(informação verbal)19 
 
 

Mesmo com 64,71% dos integrantes desse ministério que responderam que não 

tomam conhecimento do tema ou título da mensagem que será pregada, para escolher as 

músicas que serão utilizadas no culto, de nada adianta, pois o repertório musical cúltico é 

escolhido pelo ministro de louvor. Conclui-se, portanto que o ministro de louvor toma 

conhecimento do tema ou título da mensagem.  

Dando sequencia ao assunto da última pergunta, a décima sexta pergunta foi 

elaborada com o objetivo de saber quais os critérios para a escolha das músicas que serão 

ensaiadas e cantadas nos cultos. 

  

                                                           
19 Entrevista concedida ao autor no ano de 2015. 

Toma conhecimento do título ou tema da 
mensagem?

NÃO - 64,71 %                    

SIM - 35,29 %     



 

As demais opções sugeridas na pergunta e não marcadas foram: A escolha é feita 

entre os componentes do ministério; o 

CD/DVD gravado; utilizam

outro critério, especificando

“Quando eu estou prepara

para um hino, geralmente direciono

a gente encaixe” 20. Na observação participante ficou constatado também que a música 

utilizada nos cultos são oriundas de CDs e/ou DVDs gravados, e que várias musicas utilizadas 

nos cultos são executadas nos programas das rádios FM evangélicas.

A décima sétima pergunta procurou saber como os componentes do ministério de 

louvor aprendem os novos hinos e/ou cânticos para o culto cristão. Dado as características da 

elaboração da pergunta, é permitida a marcação de mais de uma opção.  Os dados coletados 

apresentam o seguinte resultado: 

Tabela 9 

Como aprende as músicas 

Celular 
Gravação via e-mail 
Ministro de louvor ensina 
Outro - Especificar 
Partitura 
YouTube 

O outro meio especificado foi o WhatsApp. Em entrevista ao ministro de louvor, 

sobre esta questão ele disse: 

envio para eles para facilitar para o ensaio”

desse ministério têm utilizado

                                                          
20 (informação verbal) concedida ao autor no ano de 2015.
21 (informação verbal) concedida ao autor no ano de 2015.
 

 

Gráfico 12 - Escolha das músicas 

Fonte: Arquivo Pessoal 
 

As demais opções sugeridas na pergunta e não marcadas foram: A escolha é feita 

entre os componentes do ministério; o pastor escolhe; utilizam-se as músicas do último 

CD/DVD gravado; utilizam-se as músicas veiculadas na semana nas rádios FM evangélicas, e 

outro critério, especificando-o. Sobre essa matéria, em entrevista, o pastor da igreja disse: 

Quando eu estou preparando uma mensagem e percebo que aquela mensagem direciona

para um hino, geralmente direciono com o xxxx (Se referindo ao ministro de louvor)

. Na observação participante ficou constatado também que a música 

utilizada nos cultos são oriundas de CDs e/ou DVDs gravados, e que várias musicas utilizadas 

nos cultos são executadas nos programas das rádios FM evangélicas. 

A décima sétima pergunta procurou saber como os componentes do ministério de 

novos hinos e/ou cânticos para o culto cristão. Dado as características da 

elaboração da pergunta, é permitida a marcação de mais de uma opção.  Os dados coletados 

apresentam o seguinte resultado:  

Tabela 9 - Como aprende os hinos e/ou cânticos

76,47 % 58,82 % 52,94 % 23,52 % 17,64 %

- - X - 
- - - X 
- X - - 
- - - - 
- - - - 
X - - - 

Fonte: Arquivo Pessoal 
 

O outro meio especificado foi o WhatsApp. Em entrevista ao ministro de louvor, 

sobre esta questão ele disse: “Criei um grupo no WhatsApp, eu gravo o áudio das músicas e 

envio para eles para facilitar para o ensaio”21. Os dados acima apontam que 

desse ministério têm utilizado diversos recursos tecnológicos para o aprendizado das músicas. 

                   
(informação verbal) concedida ao autor no ano de 2015. 
(informação verbal) concedida ao autor no ano de 2015. 

94% 6%

Como são escolhidas as músicas para o culto?

O ministro de 
louvor é quem 
escolhe -94,12 %
Não responderam 
5,88 %
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As demais opções sugeridas na pergunta e não marcadas foram: A escolha é feita 

se as músicas do último 

se as músicas veiculadas na semana nas rádios FM evangélicas, e 

o. Sobre essa matéria, em entrevista, o pastor da igreja disse: 

ndo uma mensagem e percebo que aquela mensagem direciona-se 

(Se referindo ao ministro de louvor) para que 

. Na observação participante ficou constatado também que a música gospel 

utilizada nos cultos são oriundas de CDs e/ou DVDs gravados, e que várias musicas utilizadas 

A décima sétima pergunta procurou saber como os componentes do ministério de 

novos hinos e/ou cânticos para o culto cristão. Dado as características da 

elaboração da pergunta, é permitida a marcação de mais de uma opção.  Os dados coletados 

Como aprende os hinos e/ou cânticos 

17,64 % 11,76 % 

- - 
- - 
- - 
- X 
X - 
- - 

O outro meio especificado foi o WhatsApp. Em entrevista ao ministro de louvor, 

“Criei um grupo no WhatsApp, eu gravo o áudio das músicas e 

Os dados acima apontam que os integrantes 

diversos recursos tecnológicos para o aprendizado das músicas. 

94,12 %
Não responderam -



 

Entretanto, a maioria atesta a importância do ministro de louvor e afirma que aprendem 

quando é ensinado por ele.

recursos tecnológicos, aprender

aprendizagem. 

A décima oitava pergunta se refere aos shows 

foi a um show gospel com ingresso pago.

Os que responderam: Não, são pessoas com mais de 40 anos de idade. Já os 

94,12% que já foram ou vão a um show 

conhecimento de parte de um repertório que poderá ser su

poderá não ser é permitido, pois o repertório é escolhido pelo ministro de louvor. O show 

gospel com ingresso pago vem

caracteriza o lado comercial e, conseqüentemente de consumo do mercado músical 

constante expansão.  

A décima nona pergunta trata da utilização de instrumentos musicais nos serviços 

cúlticos e inquire sobre quais instrumentos musicais podem ser utilizados nos cultos de uma 

igreja batista histórica. Essa pergunta permite a marcação de mais de um instrumento e 

apresentou o seguinte resultado: X = Instrumentos que podem ser utilizados e, 

Instrumentos que não podem ser utilizados.

6%

 

Entretanto, a maioria atesta a importância do ministro de louvor e afirma que aprendem 

quando é ensinado por ele. Também não significa que aqueles que aprende

recursos tecnológicos, aprenderam corretamente, mas agiliza o processo ensino

A décima oitava pergunta se refere aos shows gospel, e indaga se ele(a) vai ou já 

com ingresso pago. 

Gráfico 13 - Show Gospel  

Fonte: Arquivo Pessoal 
 

Os que responderam: Não, são pessoas com mais de 40 anos de idade. Já os 

94,12% que já foram ou vão a um show gospel apreciam o estilo e, conseqüentemente tem 

conhecimento de parte de um repertório que poderá ser sugerido para a liturgia do culto, o que 

poderá não ser é permitido, pois o repertório é escolhido pelo ministro de louvor. O show 

com ingresso pago vem sendo uma constante na cidade de Montes Claros, o que 

caracteriza o lado comercial e, conseqüentemente de consumo do mercado músical 

A décima nona pergunta trata da utilização de instrumentos musicais nos serviços 

inquire sobre quais instrumentos musicais podem ser utilizados nos cultos de uma 

igreja batista histórica. Essa pergunta permite a marcação de mais de um instrumento e 

apresentou o seguinte resultado: X = Instrumentos que podem ser utilizados e, 

umentos que não podem ser utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

94%

Já foi a um show gospel com ingresso pago?

SIM - 94,12 %

NÃO - 5,88 %
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Entretanto, a maioria atesta a importância do ministro de louvor e afirma que aprendem 

Também não significa que aqueles que aprenderam utilizando os 

am corretamente, mas agiliza o processo ensino-

, e indaga se ele(a) vai ou já 

 

Os que responderam: Não, são pessoas com mais de 40 anos de idade. Já os 

apreciam o estilo e, conseqüentemente tem 

gerido para a liturgia do culto, o que 

poderá não ser é permitido, pois o repertório é escolhido pelo ministro de louvor. O show 

sendo uma constante na cidade de Montes Claros, o que 

caracteriza o lado comercial e, conseqüentemente de consumo do mercado músical gospel em 

A décima nona pergunta trata da utilização de instrumentos musicais nos serviços 

inquire sobre quais instrumentos musicais podem ser utilizados nos cultos de uma 

igreja batista histórica. Essa pergunta permite a marcação de mais de um instrumento e 

apresentou o seguinte resultado: X = Instrumentos que podem ser utilizados e, - = 
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Tabela 10 - Instrumentos musicais  

Instrumentos Musicais 70,59 % 29,41 % 23,53 % 17,65 % 11,76 % 5,88 % 
Acordeão X - - - - X 
Afoxé X - - - - - 
Agogô X - - - - - 
Atabaque X - - - X - 
Bateria X X - - - - 
Berimbau X - - - - - 
Cajon X - X - - - 
Carrilhão X - - - - - 
Cavaquinho X - - - - X 
Contra baixo X X - - - - 
Flauta Doce X - - X - - 
Flauta Transversal X - - X - - 
Guitarra X - X - - - 
Órgão X - - X - - 
Pandeiro X - - - - X 
Piano X X - - - - 
Reco-Reco X - - - - - 
Rebolo X - - - - - 
Saxofone X - - - - - 
Teclado X X - - - - 
Triângulo X - - - - X 
Viola X - - - - X 
Violão  X X - - - - 
Violino X - - X - - 
Outros Instrumentos X - - - - - 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Deve-se destacar que 29,41% responderam que não podem ser utilizados nos 

cultos os seguintes instrumentos: afoxé, agogô, berimbau, reco-reco, rebolo e carrilhão, 

coincidentemente, instrumentos de percussão, que contrastam com o entendimento de 70,59% 

dos integrantes que responderam que pode ser utilizado todo e qualquer instrumento musical 

nos cultos. E se algum integrante desse ministério levar algum desses de percussão para ser 

utilizado no culto?, considerando que a igreja não possui e ele que acompanhar determinada 

música em ritmo de samba? 

A igreja adquiriu vários instrumentos dentre os citados no questionário e, na 

observação participante não se percebeu a utilização de 2 instrumentos que eram utilizados 

anteriormente e ultimamente não são mais utilizados: o piano e o órgão. Sobre esta questão, 

em entrevista concedida pelo pastor22 da igreja, se referindo ao órgão, ele informa que: “Esses 

instrumentos se deterioraram com o tempo e... esse órgão mesmo, (...) a gente teve que fazer 

uma manutenção nele, mas depois ele foi deteriorando pela falta de uso”. Com relação ao 

piano da igreja, ele disse: “O piano era um piano de... armário. Esse piano, (...) eu nunca 
                                                           
22 (informação verbal) Entrevista concedida ao autor no ano de 2015. 
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mais o vi. Eu não sei o que aconteceu com ele. Não é da minha época. Eu não lembro dele. 

Lembro do órgão”. Lógicamente, esses dois instrumentos citados, integrantes da liturgia de 

muitas igrejas históricas, utilizados nessa igreja por muitos anos, sua ausência na memória de 

muitos foi compensada com a introdução do teclado que também possui sons de órgão e de 

piano. Foram substituídos também por instrumentos mais populares, mais baratos e de mais 

fácil execução. Entretanto a igreja sente falta desses instrumentos e isso pode ser percebido 

nas palavras do pastor, quando disse: “Eu tenho vontade de... só que por questões de 

prioridades na igreja, a gente tem vontade de comprar um piano. Um piano de pelo menos ¼ 

de cauda, né? Para que a gente pudesse ter esse instrumento”. De acordo com a observação 

participante os instrumentos musicais mais utilizados nos serviços cúlticos da igreja são: 

teclado, violão, guitarra, contrabaixo, bateria e instrumentos de percussão. 

A introdução da guitarra e da bateria nos serviços cúlticos dessa igreja, antes 

considerados profanos pela ala conservadora, já demonstram mudanças ocorridas nos serviços 

cúlticos essa igreja.  

A vigésima pergunta aborda os ritmos/estilos musicais, e indaga: Quais podem ser 

utilizados nos serviços cúlticos de uma igreja batista histórica? Esta questão permite a 

marcação de mais de um ítem. X = ritmos/estilos musicais que podem ser utilizados e, - “=” 

ritmos/estilos musicais que não podem ser utilizados.  

Tabela 11 - Ritmos e/ou estilos musicais 

Ritmos/Estilos Musicais 64,70 % 35,29 % 29,41 % 23,53 % 17,64 % 11,76 % 5,88 % 

Axé Music X - - - - - - 
Balada Romântica X - - - X - - 
Bolero X - - - - X - 
Bossa Nova X - X - - - - 
Country X - - - - X - 
Forró X - - - - X - 
Heavy Metal X - - - - X - 
Hip Hop X - - X - - - 
Jazz X - - X - - - 
Lambada X - - - - - - 
Pagode X - - - - X - 
Rap X - - - - - - 
Reggae X - - - X - - 
Rock X X - - - - - 
Samba X - X - - - - 
Sertanejo X - - - - - X 
Tango X - - - - X - 
Valsa X - - - - X - 
Outros ritmos/estilos X - - -   - - - 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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Destaca-se que 35,29% responderam que não podem ser utilizados a lambada e o 

axé music, e se opõem a 64,70% dos integrantes que entendem que podem ser utilizados 

todos os ritmos/estilos musicais nos serviços cúlticos da igreja. Já 88,23% dos integrantes 

entendem que o hip hop pode ser utilizado nos cultos na igreja, e isso já caracteriza também 

uma grande mudança. De acordo com uma performance de hip hop apresentada por um grupo 

de jovens em um dos cultos nessa igreja, postado no Youtube em 03-02-2007, disponível em 

https://youtu.be/l_wOu9-XtV4, os comentários dividem opiniões a esse respeito, como por 

exemplo nas declarações de alguns internautas quando se posicionam: 

 

Temos que adorar a Deus c/ todos os estilos musicais, gestos e formas, mas claro q 
sabendo disenir as coisas. Não importa o estilo da dança, oq realmente importa é ter 
um coração limpo e estar fzndo para Cristo, mtas pessoas dançam uma musica linda 
e lenta p/ o Senhor, porém com um outro proposito. Parabéns para vcs, e ñ deixem 
comentários abalar suas estruturas, continuem assim e tenho certeza q Deus se 
agrada mto em ver vcs dançando para Ele e não para o mundo, grande. (Internauta 
1).23 

 Outro postou o seguinte comentário:  

Porque essas sem-vergonha não vão dançar la no mundão, pois assim não seriam um 
escândalo para o evangelho. E esses marmanjos ao invés de estudar a bíblia ficam aí 
nessa malandragem. Procurem uma igreja batista séria (da CBB)quem sabe vocês 
ouvem o evangelho. "conhecereis a verdade e a verdade vos libertará" Que Deus 
tenha mjsericórdia de vocês” (Internauta 2).24 

 

Deve-se destacar que a Primeira Igreja Batista de Montes Claros é uma igreja 

histórica, filiada a Convenção Batista Brasileira (CBB),  Batista Mineira (CBM) e a 

Associação das Igrejas Batistas do Norte de Minas (ASSIBAN/MG), local onde os artistas 

foram calorosamente aplaudidos pela performance baseada em música e coreografia. 

A vigésima primeira pergunta foi elaborada no sentido de saber se algum dos fiéis 

já comentou ou reclamou que o volume do som estava muito alto durante o momento de 

cânticos.  

Gráfico 14 – Volume do Som 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

                                                           
23 Consultado em: <https://youtu.be/l_wOu9-XtV4 >, acesso [2015]. 
24 Consultado em: <https://youtu.be/l_wOu9-XtV4 >, acesso [2015]. 
 

SIM - 82,35 
%…

NÃO -
17,65 %…

Reclamações sobre o volume do som muito alto
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Sobre essa questão um dos fiéis de 80 anos declara: “meu ouvido não agüenta 

mais esse volume e eu tenho que sentar na frente porque minha esposa gosta de sentar na 

frente, e eu não quero ter problema com ela”. Já, um jovem de 25 anos disse: “O som tá 

massa”. Deve se considerar que o culto é público e para toda a igreja onde se fazem presentes 

todas as faixas etárias. Na observação participante ficou constatado que o volume da massa 

sonora e a intensidade do som são maiores na frente do que atrás. Sendo assim, as pessoas que 

sentam à frente são atingidas por um volume maior do som. O pastor da igreja também já 

recebeu reclamações, e quando perguntado sobre esse assunto, na entrevista, disse: “Já... Já... 

(...) No mesmo culto eu ouço falando: Nossa! Hoje o som tava bom. Aí, já, no mesmo culto eu 

ouço: Oh! Pelo amor de Deus pastor, dá um jeito nesse negócio. Então é difícil...”. Baseado 

na observação participante, ao que parece ainda não se tomou providência a esse respeito. 

Analisando as condições de acústica da igreja o pastor argumenta:  

Acho que, é... as igrejas, elas são construídas para os pregadores, e olhe lá. Elas 
não são construídas para ter uma acústica de igreja, que é totalmente diferente. 
Então, essa igreja, ela, foi construída, ela tem uma aparência linda, e tudo, mas ela 
não foi construída pensando na acústica dela. Então, é... eu... acho que é um 
problema de todas as igrejas, a não ser as igrejas, né, históricas, aquelas que foram 
construídas para órgão, e tantas outras coisas. Então elas não tinham necessidade 
de recurso elétrico ou eletrônico. A pessoa falava e a voz... era diferente. Então, é... 
nossas igrejas, ela, elas pensam em tudo, menos nisso. (informação verbal)25 

Em uma das observações participantes foi constatado cerca de 6 instrumentos 

elétricos e 12 vozes, cada uma utilizando um microfone, sendo instrumentos e microfones 

ligados a uma mesa de som ou a alguns cubos, com caixas de retorno e caixas espalhadas 

pelas paredes laterais da igreja. Em um templo com capacidade para 1.500 pessoas 

distribuídas no salão principal e em duas galerias, mas que nos cultos conta com a presença de 

300 a 350 pessoas aproximadamente freqüentando os cultos dos domingos à noite, a 

reverberação do som é maior, trazendo grandes dificuldades de sonorização.  

A vigésima segunda pergunta, elaborada de forma aberta, oportunizou ao 

pesquisado acrescentar alguma informação que julgar importante que não tenha sido 

abordada, e apresentou os seguintes destaques: “Tudo a ser avaliado no ministério de música, 

tem que ser levado em conta a cultura e o custume de cada congressão, buscando sempre 

excelência”. (Musicista 1, sexo masculino. Faixa etária de 15 a 20 anos).  

É muito comum em Montes Claros, jovens irem a congressos, encontros, shows, e 

ao regressarem para as igrejas a que pertencem, se são integrantes do ministério de música, 

logo querem introduzir na liturgia cúltica o repertório e as práticas musicais e extra-musicais 

                                                           
25 Entrevista concedida ao autor em [2015]. 
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utilizadas nesses encontros, e entram em choque com uma liderança que deseja preservar a 

tradição musical recebida.  

Outro musicista disse: 

Nas igrejas deve sempre adorar, porque a adoração é a essência do louvor 
independente da levada da música sempre todos que estão no púlpito devem adorar, 
porque Deus não está interessado como eu vou tocar ou cantar porque isso eu sei 
que se eu me esforçar e me dedicar eu vou tocar bem, mas Deus está interessado em 
minha adoração porque da adoração soua o perfeito louvor (Musicista 2. Membro 
da igreja e participa do Ministério de Música. de 1 a 2 anos. Nunca participou de 
qualquer evento sobre música sacra e liturgia cúltica). (informação verbal)26 

Estas palavras apontam certa crise conceitual e prática relacionada ao louvor e a 

adoração, advinda de pessoa com pouca experiência para assumir tal função na liturgia cúltica 

e se depara com atitudes e comportamentos de seus pares que, em sua compreensão, são 

inadequados no louvor.  

Já outro musicista disse:  

Um problema que vejo muito nas igrejas, é a relação que eles fazem da música com 
problemas estruturais (caso acústica). Igrejas totalmente sem acústica com grande 
problema de reverberação que causam enormes SPL (pressão sonora), que seriam 
facilmente resolvidos se fossem tratados já na estrutura da construção; pessoas 
despreparadas para trabalharem com áudio, equipamentos de baixa qualidade, e 
pior igrejas que fecham os olhos e o bolso para investir em seus equipamentos. Se 
esquecem de Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir, e sim a fé vem pelo 
porcelanato do pátio, a fé vem pelas cadeiras acochoadas, a fé vem pelas pedras de 
mármore (Musicista 3. Sexo masculino. Faixa etária de 36 a 40 anos. Membro da 
igreja e do Ministério de Música a mais de 20 anos)” . (informação verbal)27 

 
Este musicista foi um dos que já recebeu reclamações de que o som da igreja 

estava muito alto e debita o problema à falta de acústica da igreja e aos instrumentos de baixa 

qualidade e ao despreparo das pessoas que trabalham na sonoplastia. Na observação 

participante foi constatado que alguns instrumentistas levavam para a igreja seus próprios 

instrumentos e seu cubo. Entretanto, em entrevista ao ministro de louvor, ele disse: “A igreja 

tem seus instrumentos e eles estão à disposição dos músicos”. Esta declaração confirma certo 

conflito entre músicos e liderança da igreja em relação ao apoio às atividades musicais em 

detrimento de outras áreas.  

Outro musicista disse: “Quando o culto começa tarde ou está terminando tarde, 

sempre tiram do louvor. Nunca temos um culto só de louvor”. (Musicista 4. Sexo feminino, 

faixa etária de 36 a 40 anos, membro da igreja e integrante desse ministério a mais de 20 anos, 

                                                           
26 Entrevista concedida ao autor em [2015]. 
 
27 Entrevista concedida ao autor em [2015]. 
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prefere o repertório gospel, entende que deve ser utilizado maior tempo no culto para a 

música). Em um dos domingos da observação participante foi constatado, sem explicação 

verval, a exclusão da última música que seria cantada pela congregação. 

Diante do exposto, pode se inferir que a música sacra litúrgica na Primeira Igreja 

Batista de Montes Claros passou por várias transformações através dos tempos, passando das 

baladas românticas, dos corais à capella para diversos ritmos e estilos musicais, às bandas e o 

ministério de louvor em seus serviços cúlticos. Instrumentos musicais litúrgicos e eruditos, 

como o piano e o órgão, foram substituídos por instrumentos mais populares e mais fáceis de 

serem executados. 

Outra modificação pela qual a igreja passou nas últimas décadas foi quanto ao seu 

repertório musical cúltico com a introdução na ordem dos cultos do repertório musical gospel 

paralelamente ao dos hinos tradicionais que predominou hegemonicamente por várias 

décadas, e a incorporação de práticas antes repudiadas, como as palmas, a expressão corporal 

e a coreografia.  

O computador e o datashow passaram a ser equipamentos indispensáveis nos 

cultos dominicais para reproduzir as letras dos cânticos, hinos e textos bíblicos, sendo uma 

das causas da não utilização do hinário em formato de mídia impressa, por parte dos fiéis.  

Dentre elas, outra grande inovação da igreja em se tratando de música sacra foi a 

criação do Ministério de Louvor, Adoração e Arte, com a aquisição de iluminação especial 

para o palco, sendo utilizada somente nos momentos de cânticos espirituais, coreografia e 

para o teatro de sombras.  

A liturgia do culto, denominada pela igreja de ordem do culto, apresenta 

modificações relacionadas a nomenclaturas utilizadas constante nos boletins, porém, 

atualmente sem a presença de corais, quartetos e solistas. Outra modificação comportamental 

dos féis ocorre nos poslúdios e recessionais, quando se aguardava a execução musical em 

atitude de oração e só se retiravam do templo quando acabava a música. Esse poslúdio que 

antes constava de uma pequena música instrumental ou vocal bem suave, hoje geralmente é 

executado pela banda completa, em alto volume, uma longa música e, mesmo com a 

recomendação pastoral para os fiéis e visitantes aguardem em seus lugares até que o pastor 

chegue à porta, muitos não atendem e se retiram do templo antes da sua chegada. 

Dominicalmente, o pastor traja terno completo e conserva o hábito, característico das igrejas 

protestantes históricas, de estar à porta aos finais dos cultos para cumprimentar e despedir-se 

dos fiéis e visitantes. 
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Baseado na entrevista com o pastor da igreja, os questionário aplicados aos 

integrantes do ministério de louvor, adoração e arte, as conversas com fiéis da igreja, assim 

como os fatos constatados pela observação participante, a Primeira Igreja Batista de Montes 

Claros viveu, e ainda vive momentos e situações entre a tradição e a inovação, prevalecendo a 

inovação sobre a tradição.  

3.2 Igreja Batista Monte Sinai 

Igreja Batista Monte Sinai 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

A igreja Batista Monte Sinai está localizada na Rua Vasco da Gama, 242, Bairro 

Maracanã. É filiada à Convenção Batista Brasileira (CBB), à Convenção Batista Mineira 

(CBM) e à Associação das Igrejas Batistas do Norte de Minas Gerais (ASSIBAN/MG). 

Atualmente, consta, em seu rol de membros, dados de agostos de 2015, 260 fiéis, sendo que 

seu templo tem capacidade para 200 pessoas, aproximadamente. Essa igreja foi organizada 

em 14 de junho de 1985, e completou, em 2015, o seu jubileu de pérola.  

3.2.1 Pesquisa de campo 

Em entrevista concedida pelo pastor titular da igreja, foi-lhe perguntado: como 

funciona o Ministério de Música da igreja quando assumiu o Ministério pastoral? Ao que ele 

responde: “Não havia um Ministério de Música, apenas uma banda, alguns poucos 

instrumentistas e vocalistas. [...] Uma banda e um grupo infantil”. Desde os primeiros anos 

de organização da igreja nota-se a influência do movimento musical gospel que crescia em 

Montes Claros; segundo o seu pastor, já havia “Uma mescla de hinos do CC e cânticos”. 
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Continuando a entrevista, perguntou-se: Como ocorreu a fase de transição das 

bandas para o atual ministério de música da igreja? Quais as principais mudanças, caso 

tenham ocorridas? A resposta do pastor foi: “Na medida em que foram surgindo novos 

talentos musicais a idéia departamental foi substituída pelos ministérios; (...) As funções 

adquiriram caráter permanente, tanto para a liderança, quanto para os liderados”28. O 

pastor via a atuação das bandas não como um ministério, mas como um departamento da 

igreja, temporário, e logo substituído, agora com funções permanentes. Tomando como 

exemplo, a função do ministro de louvor que é permanente, podendo mudar o ministro, mas 

não a função. Diante dessas palavras pode-se perceber uma grande mudança organizacional 

nesta igreja com os departamentos sendo substituidos pelos ministérios. 

Considerando-se que essa igreja teve um coral e que, na observação participante, 

não foi constatada a participação desse coral nos cultos, perguntou-se ao pastor da igreja: 

como funciona o Ministério de Música da igreja hoje? Quantos grupos musicais têm? Sua 

resposta foi: “Somente o Ministério de Música atuando em equipes” . Subentende-se que o 

coral da igreja não existe mais, o que foi constatado durante a observação participante. 

Existem apenas as equipes do Ministério de Música, nomenclatura utilizada pelo pastor da 

igreja. Nesse caso, essas equipes cantam junto com a igreja, mas não há uma “apresentação 

musical” no culto sem a participação ativa da igreja, como acontecia quando o coral se 

apresentava no culto. Talvez porque os fiéis não cantavam junto com o coral quando ele se 

apresentava, ou porque o coral cantava a quatro vozes, e os fiéis não estavam preparados e 

não ensaiavam para cantar tal divisão de vozes. Entretanto, a participação das equipes do 

ministério nos cultos, constitui-se em uma apresentação artistico-musical. Já sobre as 

competências e a autonomia do responsável pela música na igreja, no sentido de conduzir os 

cânticos, o pastor disse que ele tem autonomia “Total”. 

Assim, tem-se mais um caso em que os Ministérios de Louvor, grupos de louvor, 

equipes de louvor ou qualquer terminologia que se utilize, no caso dessa igreja, têm 

substituído o coral que a igreja possuia, ocupando o tempo e o espaço litúrgicos antes 

ocupados por ele. Cantar em coral requer tempo, horas e mais horas de ensaios para se vencer 

as dificuldades rítmicas, melódicas e harmônicas do repertório, além de requerer um 

profissional especializado para o ensino e a direção. No caso do Ministério de Louvor, o 

repertório gospel é simples, praticamente em uníssono, em sua maioria, e o seu aprendizado, 

geralmente, ocorre mediado pelos recursos tecnológicos. 

                                                           
28 Entrevista concedida ao autor em [2015]. 
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Perguntando-se ao pastor sobre qual a posição dos jovens em relação à utilização, 

nos cultos, de hinos tradicionais do Cantor Cristão e do Hinário para o Culto Cristão, ele 

respondeu: “Aceitam, mas com nova roupagem”. Sobre se há resistência, ele disse: “Não, mas 

preferem inová-los com novos arranjos”. Também foi questionado sobre se não gostam dos 

hinos como foram compostos, obtendo-se a seguinte resposta: “Têm dificuldade de aceitar na 

forma original”. Quando perguntado sobre se os jovens preferem os cânticos, sempre 

econômico em suas palavras, ele respondeu apenas “Nitidamente”. Embora 66,67% dos 

integrantes do Ministério de Música tenham respondido ao questionário dizendo que não têm 

preferência quanto à utilização da música gospel ou dos hinos, a realidade apresentada 

demonstrou que, na prática, a preferência é pelo repertório gospel, devido à maior quantidade 

de cânticos utilizados em relação aos hinos que, esporadicamente, foram cantados nos cultos. 

Diante dessas respostas, as influências do movimento musical gospel alcançaram 

os integrantes do Ministério de Música dessa igreja, modificando a sua maneira de pensar e de 

agir em relação às práticas musicais da igreja, relacionadas aos hinos tradicionais. O mercado 

musical gospel, em relação aos hinos tradicionais dos hinários, como uma grande estratégia de 

marketing que visa à adequação mercadológica, gravou vários hinos tradicionais, em diversos 

ritmos e arranjos contemporâneos, utilizando vários instrumentos, no intuito de alcançar a 

classe jovem, que conhece os hinos, mas que não os consome tal como eles foram compostos. 

Essa realidade foi constatada durante a observação participante, cujos hinos, quando 

utilizados nos serviços cúlticos da igreja, receberam ritmo e andamento diferentes dos 

originais. Essas são apenas pequenas modificações que aconteceram na música sacra litúrgica 

dessa igreja. 

A balada romântica foi o ritmo que predominou nas igrejas históricas; nas últimas 

décadas, entretanto, foi ameaçada pelo surgimento de novos ritmos para o acompanhamento 

das músicas nos cultos. Sobre essa questão, perguntou-se ao pastor da igreja: qual a postura 

da igreja quanto à utilização de ritmos musicais considerados por alguns como profanos (rock, 

samba, pagode etc.) para o acompanhamento das músicas utilizadas nos cultos? Ao que ele 

respondeu: “Um pouco seletiva, com resistência aos ritmos nacionais”. A expressão “um 

pouco seletiva” denota flexibilidade e aceitação de uma diversidade de ritmos, excetuando-se 

os ritmos nacionais. Por ritmos nacionais, entende-se: samba, samba canção, baião, frevo, 

forró, xaxado etc. Essa igreja possui um grupo de pagode que toca “pagode evangéico” 

executando hinos tradicionais em ritmo de pagode; entretanto, durante a observação 

participánte não se constatou esse ritmo sendo utilizado na liturgia cúltica da igreja, nem esse 

grupo atuando nos cultos, mas em reuniões sociais e/ou informais. Já sobre os instrumentos 
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musicais que seriam considerados profanos por muitos e a postura da igreja sobre eles, o 

pastor disse: “Hoje, aceita, mas alguns ainda resistem” . O berimbau, por exemplo, devido às 

associações feitas, é um instrumento musical considerado profano por muitos fiéis, ao que se 

questiona: se introduzido no culto, a igreja irá aceitar ou resistir? Deve-se considerar, aqui, 

que 77,77% dos integrantes do Ministério de Música responderam que todo e qualquer 

instrumento musical pode ser utilizado nos serviços cúlticos da igreja.  

Continuando a entrevista, perguntou-se: quanto ao surgimento de palmas rítmicas 

acompanhando os cânticos durante os cultos, houve tal prática na igreja? Houve conflitos? 

Houve momentos de tensão? E quanto à inserção de diversos instrumentos no culto (bateria, 

instrumentos de percussão), houve rejeição? E quanto à utilização da coreografia/dança no 

culto, houve unanimidade na aceitação? 

Quanto às palmas rítmicas ele disse apenas que “Estava iniciando”. Isto leva a 

crer que continuou, e isso foi constatado na observação participante, embora não com tanta 

ênfase, e se restringindo apenas a poucos jovens. Em se tratando de possíveis conflitos 

advindos dessa prática ele disse: “Dois lados querendo coisas diferentes, com preferência dos 

adultos pelos hinos”29. Logicamente, os jovens preferindo os cânticos. Em se tratando de 

momentos de tensão, caso tenham acontecido, sempre comedido em suas palavras, respondeu: 

“Sim. Tivemos que sentar algumas vezes para encontrarmos um consenso”30. Sobre alguma 

rejeição por parte da igreja quanto à inserção de diversos instrumentos musicais nos serviços 

cúlticos, o pastor respondeu: “Não ouve problemas, a não ser o volume dos instrumentos”. A 

questão do alto volume dos instrumentos musicais e dos microfones nos momentos de 

cânticos de uma igreja batista histórica é um problema antigo, até hoje ainda não resolvido, 

tanto é que 88,89% dos integrantes do grupo de louvor responderam que já receberam 

reclamações de que o som da igreja estava muito alto durante os cânticos. Quanto aos grupos 

de coreografia, é realidade em muitas igrejas históricas. Perguntado ao pastor se houve 

aceitação da igreja quanto a essa prática nos cultos, ele respondeu: “Não houve unanimidade e 

logo desapareceu” 31. Durante o período de observação participante não se constatou a 

participação de um grupo de coreografia nos cultos.  

No que diz respeito à liturgia do culto, alguns verbetes anteriormente utilizados 

por igrejas protestantes históricas (como doxologia, litania, processional, interlúdio, poslúdio, 

benção apostólica, dentre outros) não são utilizados por essa igreja em seus boletins. A igreja 

                                                           
29

 Entrevista concedida ao autor em [2015]. 
30

 Cf. Pastor entrevistado [2015]. 
31 Cf. Pastor entrevistado [2015]. 
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não utiliza o termo liturgia do culto, mas ordem do culto, que está contida em seu Boletim 

Informativo Semanal, tanto para o culto do domingo pela manhã quanto para o culto do 

domingo à noite. Os Boletins a que se teve acesso contém a mesma ordem de culto, porém, 

com o acréscimo do horário em que terá início cada parte do culto. 

Para conhecer a ordem do culto dessa igreja, tomaremos como base a ordem do 

culto contida no Boletim do domingo à noite, do dia 17 de maio de 2015, que apresenta os 

seguintes itens, com seus respectivos horários: 

Tabela 12 – Ordem de Culto 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Como pode ser constatado, o tempo utilizado para a prédica é muito superior ao 

tempo utilizado para a música, mesmo considerando-se que a dedicação de dízimos e de 

ofertas é realizada durante o cântico de uma música, e que o prelúdio acontece também com a 

execução de outra música, sabendo-se que a duração dos cultos aos domingos à noite é de 

duas horas, aproximadamente. Entretanto, na observação participante, foi constatado que não 

há uma rigidez na observação desse tempo utilizado para cada item, sendo tal tempo bem 

flexível, apenas um direcionamento. Apesar de não constar um hino na ordem do culto, 

esporadicamente, canta-se um hino do Cantor Cristão; porém, com a predominância do 

repertório musical gospel. A condução dessa ordem do culto é feita por um membro da igreja; 

o pastor da igreja, em exercício há 23 anos, por sua vez, só ocupa o púlpito na hora da 

mensagem, a menos que seja convidado pelo dirigente para fazer uma oração ou outra tarefa.  

A presença constante dos pastores nos púlpitos das igrejas do protestantismo 

histórico durante todo o transcorrer do culto sempre aconteceu, através da história, como 

símbolo de autoridade espiritual da igreja. No momento de cânticos, o pastor dessa igreja não 

fica no púlpito, talvez por falta de espaço, ficando, os dirigentes do louvor, com autoridade e 

liberdade para conduzir a música no culto. O pastor não traja mais terno completo aos 

domingos, exceto em ocasiões especiais, mas sim roupa esporte ou social. Ao final do culto, 

estava na porta para cumprimentar os fiéis e os visitantes, o que faz com frequência. Há de se 

Prelúdio 19h25 

Boas Vindas 19h30 

Momento Missionário 19h35 

Cânticos 19h45 

Dedicação de Dízimos e Ofertas 20h00 

Mensagem 20h10 

Encerramento 21h10 
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destacar que o pastor saúda vários fiéis com ósculo santo, na face, costume entre os cristãos 

do primeiro século seguindo a recomendação do apostolo Paulo em I Corintios (16:20) 

“Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo”; também o apostolo Pedro recomenda: 

“Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor I Pedro: (5:14). 

Dando continuidade, perguntou-se: quanto às ordens dos cultos dos domingos à 

noite, quais mudanças ocorreram desde que assumiu o ministério pastoral da igreja? Ou elas 

permanecem inalteradas? “Foram adaptadas em virtude do surgimento do Ministério de 

Missões e o de Música”32. Foram adaptadas significa que houve mudanças, pois a criação de 

ministérios requer tempo e espaço na liturgia do culto para a realização de suas atividades. A 

observação participante constatou isso quando na ordem do culto foi incluído o momento 

missionário. Quanto ao ministério de música, além do tempo e espaço na ordem do culto, 

existe uma supremacia numérica dos cânticos sobre os hinos tradicionais. 

Comparando-se com a ordem do culto da Primeira Igreja Batista, que compõe 

também a mostra, alguns itens não constam na ordem do culto da Igreja Batista Monte Sinai, 

como: recessional, poslúdio, oração, leitura bíblica, nomes dos cânticos e número dos hinos, 

embora a oração aconteça em várias partes do culto, como no início, no momento de cânticos, 

na dedicação de dízimos e de ofertas, e antes e depois da mensagem, porém, sem constar no 

Boletim. 

Tradicionalmente, a música, durante os batismos, em uma igreja Batista histórica, 

era executada por um instrumento, geralmente o harmônio ou o órgão, com a participação do 

regente congregacional. Nesse culto, foram utilizados dois teclados, um violão, uma guitarra, 

um contrabaixo, uma bateria e instrumentos de percussão, além de dois vocalistas. Durante o 

hino que foi cantado durante a celebração dos batismos, não apareceu a figura do regente 

congregacional. 

Várias pessoas foram batizadas e, depois de emergido cada candidato, cantava-se 

uma estrofe e o estribilho de um hino do Cantor Cristão: “Oh! que belos hinos”, o que levou 

os fiéis a repetirem o hino completo por seis vezes. Com a utilização dos diversos recursos 

tecnológicos e midiáticos, um vocalista lia a letra do hino em seu smartphone; a vocalista lia 

em um Cantor Cristão no formato impresso; e os demais fiéis, por sua vez, liam a letra do 

hino projetada pelo Datashow. Esse hino foi cantado por todos os fiéis em ritmo de rock, em 

um andamento allegro, o que produziu um clima alegre e bem descontraído, a partir do 

celebrante. Nesse clima, a reação da maioria dos fiéis, principalmente dos mais jovens, após 

                                                           
32

  Cf. Pastor entrevistado [2015]. 
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cada fiel sair da água, eram manifestações de alegria que aconteciam através de gritos: 

“Uhúuuu!”. Vale destacar que este pesquisador nunca viu nem ouviu uma reação dessas, por 

parte dos fiéis, em celebração de batismos em uma igreja Batista histórica. Essa prática 

caracteriza uma grande mudança comportamental dos fiéis na celebração da ceia, nessa igreja. 

Nesse culto, o poslúdio, última música do culto, foi executado pela mesma equipe que atuou 

durante os cânticos e os batismos. Ao iniciar o poslúdio, imediatamente, acontece a saída 

apressada dos fiéis. 

 As igrejas históricas, no século XXI têm utilizado diversas mídias em seus cultos. 

Sobre essa realidade foi perguntado ao pastor: Em sua opinião, como seriam os cultos sem a 

utilização das diversas mídias (Datashow, computador, etc)? Sua resposta foi curta, direta e 

objetiva: “Como eram antes do surgimento das novas mídias, usava-se apenas a mídia 

impressa”33. E a utilização das mídias impressas cantor cristão e hinário para o culto cristão 

sendo substituído pela projeção da letra dos hinos, muitos não trazem mais seus hinários para 

a igreja, de acordo com a observação participante. Isto poderá ocorrer também com a bíblia? 

Sua resposta: “Já está acontecendo, sobretudo com jovens e adolescentes”34. E a bíblia 

virtual, alguns já utilizam nos cultos? “Adolescente e jovens já fazem isso”35. Considerando 

que no culto, alguns textos bíblicos são projetados ou muitos podem ter a bíblia virtual em 

seus tablets e celulares, não seria uma tendência para o século XXI? “Sim, mas alguns ainda 

preferem a mídia impressa”36. O pastor afirma que essas ferramentas tecnológicas não são 

utilizadas por todos os membros da igreja, principalmente os mais idosos. Perguntado sobre a 

postura desses fiéis mais idosos, o pastor respondeu: “Idosos? Rejeitam, mas não 

condenam”37.  

Em se tratando dessa “desvalorização” dos hinários devido as influências do 

movimento musical gospel, foi perguntado ao pastor: Como você analisa este momento de 

“desvalorização” dos hinários oficiais da denominação”? “Quanto a isso vejo uma pequena 

perda na qualidade, comparado ao uso de alguns cânticos”38. E no que diz respeito a uma 

possível substituição da bíblia em formato de mídia impressa pela projeção ou pela bíblia 

virtual, como você analisa esta possibilidade? “Necessidade de disciplina por parte dos 

usuários das novas TICs, uma vez que poderão divagar por outros caminhos da Web”39. 

                                                           
33 Cf. Pastor entrevistado [2015]. 
34 Cf. Pastor entrevistado [2015]. 
35 Cf. Pastor entrevistado [2015]. 
36 Cf. Pastor entrevistado [2015]. 
37 Cf. Pastor entrevistado [2015]. 
38 Cf. Pastor entrevistado [2015]. 
39 Cf. Pastor entrevistado [2015]. 
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Gráfico 15 – Integrantes do Ministério de Louvor

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Os dados acima demonstram, também nessa igreja, um crescimento quantitativo 

de musicistas do sexo feminino em relação ao passado, período no qual prevalecia 

quantitativamente o gênero masculino. 

No que diz respeito à faixa etária dos integrantes desse Ministério de Música, as 

respostas apresentaram os seguintes resultados: 

Faixa etária dos integrantes do Ministério de Louvor

Faixa etária 33,34 % 22,22 % 22,22 % 22,22 %
15 a 20 anos - X - - 
21 a 25 anos - - X - 

35 anos X - - - 
36 a 40 anos - - - X 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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A tabela acima demonstra que 55,56% dos integrantes do Ministério de Música 

têm acima de 31 anos e menos de 40 anos, e que 44,44% têm entre 15 e 25 anos de idade. Em 

relação à Primeira Igreja Batista, a Igreja Batista Monte Sinai apresenta o dobro do percentual 

de integrantes do Ministério de Música com a idade entre os 15 e 20 anos. Por ser um 

Ministério de Música composto por pessoas mais jovens, e tendo autonomia total, poder-se-á 

modificar o panorama musical cúltico da igreja, o que também poderá influenciar nas 

próximas respostas. 

A segunda pergunta indagou se o integrante do Ministério de Música já estudou 

ou se estuda música atualmente. 

Gráfico 16 – Qualificação dos Musicistas 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

O resultado apurado foi: 88,89% já estudaram ou estudam música, sendo este o 

maior índice entre as igrejas que compõem a mostra. Mesmo a maioria tendo estudado ou 

estuda música, a igreja se preocupa com a capacitação de seus músicos. Segundo o pastor da 

igreja “Uma professora de canto que ministras aulas de capacitação uma vez por semana e 

mais quatro rapazes fazendo aulas de instrumentos de sopro”.  E a igreja, o que faz para que 

todos possam ser capacitados? “Ajuda no pagamento da professora”40. Esta igreja se 

diferencia das demais que compoem a mostra, por ser a única que tem uma professora que 

ministra aulas de canto semanalmente, mesmo tendo o maior percentual de integrantes do 

ministério que estudam ou já estudaram música. Nesse ministério, assim como no ministério 

da igreja anterior, tem professores graduados em música. 

As condições musicais dos integrantes desse ministério podem produzir mudanças 

nas práticas musicais cúlticas dessa igreja primeiramente pela qualidade técnica da execução 

das músicas, assim como mudanças comportamentais pela autonoma total que tem, segundo o 

seu pastor, por ser um grupo mais jovem e estar envolvido no movimento musical gospel. 

A terceira pergunta procurou saber por quanto tempo estudou ou estuda música, 

caso tenha estudado, e chegou-se ao seguinte resultado: 

                                                           
40 Entrevista concedida ao autor em [2015]. 

Já estudou ou estuda música?

SIM - 88,89 %

NÃO - 11,11 %
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Tabela 14 – Tempo de estudo de música 

Tempo de estudo 37,5 % 37,5 % 12,5 % 12,5 % 
Menos de 1 ano X - - - 
De 2 a 3 anos - X - - 
De 4 a 5 anos - - X - 

Não responderam - - - X 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Deve-se destacar que 75% dos integrantes desse ministério estudou ou estuda 

música até 3 anos. O fato de a maioria ter estudado ou estuda música menos de 3 anos, em 

uma escola especializada ou em uma escola particular, também poderá influenciar na 

qualidade do repertório apresentado e se estabelece certo distanciamento técnico-musical 

entre estes e os professores de música, membros dessa igreja, e que atuam nesse ministério.  

A quarta pergunta procurou saber qual a formação acadêmico-musical dos 

integrantes do ministério de louvor e chegou ao seguinte resultado: 

Gráfico 17 – Formação Acadêmico-Musical 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Diante dos dados apresentados, nenhum integrante desse ministério, que 

respondeu ao questionário, tem formação em nível superior em música. Entretanto, a 

observação participante detectou uma integrante do ministério de louvor que é licenciada em 

música e não respondeu ao questionário. 

A quinta pergunta se propôs a averiguar como os fiéis começaram a participar do 

ministério de louvor, e os critérios adotados para seleção e escolha. A elaboração da pergunta 

permite a marcação de mais de uma opção e as respostas obtidas foram: 

Tabela 15 – Critérios para ingresso no Ministério de Louvor 

Como começou a participar do ministério 55,55 % 44,44 % 33,33% 33,33 % 
Fiz um teste de aptidão musical - - - X 

Fui convidado(a) - - X - 
Fui eleito(a) pela assembléia da igreja - X - - 

Me apresentei como volutário/vocacionado(a) X - - - 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Formação Acadêmico-Musical

Sem formação - 88,89 %

Formação em nível técnico - 11,11 %



176 
  

De acordo com as respostas obtidas, conclui-se que, para se ingressar nesse 

Ministério, não existem regras pré-estabelecidas, exceto ser membro da igreja, pois 88,88% 

são voluntários ou foram convidados. Eleitos pela assembleia da igreja, apenas 44,44%, e não 

se sabe o porquê de os demais integrantes não terem sido eleitos por assembleia em um culto 

administrativo. Um teste de aptidão musical não parece ser importante, pois apenas 33,33% 

foram submetidos a tal teste. Também não se sabe por que os demais foram dispensados do 

teste de aptidão musical. Ao que nos parece, o mais importante é ser membro da igreja. Tal 

contexto reporta-nos aos primórdios da história da música nas igrejas do protestantismo 

histórico, cuja música era dirigida e executada por leigos em música. 

O século XXI vem se caracterizando pela profissionalização da música nas 

igrejas. Tal prática iniciou-se nas igrejas pentecostais e neopentecostais, com a explosão do 

mercado musical gospel, tendo influenciado muitas igrejas históricas. Essa profissionalização 

inicia-se com aqueles músicos que dividem o seu tempo entre as atividades musicais seculares 

e as atividades musicais religiosas; geralmente, professores de música, porém, sem serem 

remunerados pela igreja, pois não são “obreiros” em tempo integral, como os pastores, em sua 

maioria, o são. 

A sexta pergunta foi elaborada para se saber quais as dificuldades que o integrante 

do Ministério de Música encontra para exercer as atividades musicais na igreja. Como as 

dificuldades podem ser várias, foi possível marcar mais de uma opção, e chegou-se à seguinte 

conclusão:  

Tabela 16 – Dificuldades para exercer as atividades musicais 

Dificuldades para exercer as atividades 44,44 % 44,44 % 22,22 % 22,22 % 

Dificuldades técnicas - X - - 
Falta de ensaios regulares X - - - 

Não tem dificuldades - - X - 
Outro - Especificar - - - X 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Os 22,22% que responderam a opção “outro” especificaram que é devido à “falta 

de compromisso dos integrantes do grupo e diferença notável entre os membros na questão 

técnica; uns envolvem tecnicamente, e outros não”. Duas possíveis dificuldades não foram 

marcadas: falta de tempo para ir aos ensaios e falta de instrumentos musicais na igreja. 

88,88% se referem às suas dificuldades técnicas e à falta de ensaios regulares, embora, 

semanalmente, uma professora ministre aulas para os integrantes do Ministério. 

A sétima pergunta foi elaborada no intuito de se saber quantas horas o grupo de 

louvor ensaia por semana, chegando-se à seguinte resposta:  
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Tabela 17 – Tempo de ensaio semanal 

Quantas horas ensaia por semana 55,56 % 22,22 % 11,11 % 11,11 % 

Menos de 1 hora - - - X 
De 1 a 2 horas - X - - 
De 2 a 3 horas X - - - 
De 3 a 4 horas - - X - 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

O tempo de duas a três horas de ensaio por semana, que a maioria respondeu, 

pode ser suficiente, dependendo das condições técnico-musicais dos integrantes desse 

Ministério, se é utilizado esse tempo em sua totalidade e se o repertório está acessível para as 

pessoas com pouca formação musical. A observação participante constatou que o repertório 

gospel, que predomina nessa igreja, é o mesmo que o utilizado nas outras igrejas que 

compõem a amostra. Mesmo assim, 88,88% falaram sobre suas dificuldades técnicas e sobre a 

falta de ensaios regulares. Conclui-se, portanto, que eles dispõem de mais tempo para os 

ensaios, e que, talvez, os líderes não dispõem ou não julgam ser necessário dispor de mais 

tempo. 

A oitava pergunta procurou saber a opinião dos integrantes do Ministério de 

Música em relação à remuneração para os músicos, inquirindo-se: você entende que o 

Ministro de Louvor, o instrumentista ou o cantor devem ser remunerados, pela igreja, pelo seu 

trabalho? 

Gráfico 18 – Remuneração para os musicistas 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo pessoal 
 

Embora o pastor tenha dito, na entrevista, que nenhum integrante do Ministério de 

Música é remunerado pela igreja, 77,78% dos integrantes do Ministério que responderam ao 

questionário disseram que os musicistas devem ser remunerados. Deve-se considerar que 

88,89% não têm formação acadêmico-musical; nessa perspectiva, entendem que, mesmo sem 

titulação, o músico deve ser remunerado pela igreja. 

A remuneração para o Ministro de Louvor e/ou para instrumentistas já é praticada 

atualmente por algumas igrejas históricas em Montes Claros, sendo que alguns desses são 

SIM -

77,78 %

78 %

NÃO -

22,22 %

22%

Ministro de louvor, vocalista ou instrumentista 
devem ser remunerados pela igreja?
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remunerados mesmo sem formação acadêmico-musical. Já existe também uma igreja que 

remunera um sonoplasta para cuidar do som da igreja. Sem dúvida, essas informações chegam 

até os integrantes do Ministério de Música dessa igreja, o que levou, consequentemente, à 

elaboração dessa pergunta, cuja maioria respondeu “Sim”. 

No final do século XX, década de 90, aproximadamente, na cidade de Montes 

Claros, divulgou-se, em muitas igrejas pentecostais e neopentecostais, a figura do “levita 

músico” ou do “músico levita”, que influenciou e que tem influenciado, de certa forma, 

também as igrejas históricas. O que se deve destacar é que somente aos integrantes dos 

Ministérios de Música, dos grupos de louvor, das equipes de louvor (ou outra nomenclatura) é 

dado esse “título”. 

De certa forma, instalou-se uma crise nas igrejas que foram alvos dessa mudança, 

no que diz respeito a dar um título, de certa forma, de “músico levita” ou “levita músico” para 

aqueles que atuam na música da igreja. Vários pastores se levantaram contra essa ideia, 

alegando que não tem respaldo bíblico. 

Examinando o que a única regra de fé e prática dos batistas, a Bíblia Sagrada, diz, 

verifica-se que os músicos vinham da tribo levítica e eram obreiros em tempo integral, 

separados para o trabalho do culto, para ministrar a vida espiritual de Israel. Em Números 

(8:24-26), diz-se que o serviço dos levitas começava quando eles atingiam 25 anos, e 

terminava quando eles completavam 50 anos. Eram sustentados pelos dízimos do povo, e não 

possuíam herança na terra. O livro de 1 Crônicas  fala de Quenanias, que era chefe dos levitas, 

e que é citado como encarregado dos cânticos. Dentre as funções dos levitas, tinham também 

a responsabilidade de cuidar e de fazer a manutenção do templo. A tribo de Levi foi separada 

das demais, e era incumbida de conduzir os sacrifícios, de desmanchar, de transportar e de 

erguer o tabernáculo no tempo de peregrinação. 

 De acordo com Esdras (7:24), o levita músico era isento de alguns compromissos: 

“Também vos fazemos saber, acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, de 

todos os que servem nesta Casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem direitos, nem 

impostos, nem pedágios”. O diferencial, nessa questão levítica, é que todo músico era levita, 

mas nem todo levita era músico. 

Entretanto, segundo Cunha (2007, p. 168): “Para os líderes do movimento de 

louvor e adoração, os adoradores que ‘ministram a música’ em locais de reunião e cultos 

devem assumir não o mero papel de músicos, mas o status de ‘levitas’”. 

Assim, estabelece-se certa crise entre os renovadores, que criaram o status de 

“levita músico” ou “músico levita”, e os conservadores, que entendem que o Ministério 
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levítico é do velho testamento, e que, hoje, já não acontece mais. Sendo assim, a figura do 

Ministro de Música, remunerado ou não pela igreja, continua exercendo parte das atividades 

pertencentes aos músicos da tribo de Levi, e até mesmo atividades que, atualmente, seriam 

reservadas aos pastores. 

A nona pergunta indagou: Há quanto tempo você é membro desta igreja? A tabela 

abaixo apresenta o seguinte resultado: 

Tabela 18 - Tempo que é membro da igreja 

Hà quanto tempo 44,45 % 22,22 % 11,11 % 11,11 % 11,11 % 
De 3 a 4 anos X - - - - 
De 7 a 8 anos - X - - - 
De 9 a 10 anos - - X - - 
De 11 a 15 anos - - - X - 
Não respondeu - - - - X 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

A décima pergunta procurou saber a quanto tempo participa do ministério de 

louvor nessa igreja, e as respostas foram as seguintes: 

Tabela 19 – Tempo que participa do Ministério de Louvor 

Hà quanto tempo 33,34 % 22,22 % 22,22 % 11,11 % 11,11 % 
Menos de 1 ano X - - - - 
De 1 a 2 anos - X - - - 
De 3 a 4 anos - - X - - 
De 9 a 10 anos - - - X - 
De 11 a 15 anos - - - - X 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Há de se destacar que 55,56% dos musicistas estão no Ministério de Música há 

menos de dois anos. Deve-se considerar que estes estudaram ou estudam música e entendem 

que o maior tempo no culto deve ser dedicado à mensagem, o que ficou constatado também 

na observação participante. Entretanto, deve-se enfatizar que 33,34% atuam no Ministério de 

Música a menos de ano, ainda em fase de aprendizado do repertório musical cúltico. 

A décima primeira pergunta foi elaborada no sentido de investigar se o integrante 

do Ministério de Música já fez algum curso ou minicurso, participou de congresso, seminário, 

simpósio ou workshop ou assistiu a alguma palestra específica sobre música sacra, obtendo-se 

o seguinte resultado:  

 

 

 



 

Gráfico 19 

O destaque, nesse caso, é que os 88,89% que responderam 

evento sobre música sacra entendem que a maior parte do tempo do culto deve ser dedicadaà 

mensagem. Como a maioria já participou de algum evento sobre música sacra, resta saber 

quem foi o preletor ou o palestrante que ministrou tal es

renovada, considerando-se que se trata de um assunto bem abrangente e que pode ter 

interferido, no sentido de modificar o contexto das práticas musicais da igreja, dentre elas, as 

modificações ocorridas na execução dos hino

ritmos musicais, assim como a introdução das “ministrações” no período de cânticos.

A décima segunda pergunta procurou investigar se o integrante do Ministério de 

Música já fez algum curso ou minicurso, part

workshop ou assistiu a alguma palestra específica sobre a liturgia musical para o culto de uma 

igreja Batista histórica, do que resultou: 

O fato de a maioria não ter participado de qualquer evento sobre liturgia cúltica 

pode contribuir para modificações na liturgia dos cultos da igreja, em virtude dos modelos 

litúrgicos apresentados pelos adeptos do movimento musical 

uma igreja Batista histórica, em suas origens, difere

igreja Batista histórica na contemporaneidade. Na observação participante, foi constatado que 

alguns verbetes utilizados na liturgia do culto de uma igrej

 

Gráfico 19 – Eventos sobre música sacra 

 
Arquivo Pessoal 

O destaque, nesse caso, é que os 88,89% que responderam 

evento sobre música sacra entendem que a maior parte do tempo do culto deve ser dedicadaà 

mensagem. Como a maioria já participou de algum evento sobre música sacra, resta saber 

quem foi o preletor ou o palestrante que ministrou tal estudo, se de linha tradicional ou 

se que se trata de um assunto bem abrangente e que pode ter 

interferido, no sentido de modificar o contexto das práticas musicais da igreja, dentre elas, as 

modificações ocorridas na execução dos hinos dos hinários e a diversidade de instrumentos e 

ritmos musicais, assim como a introdução das “ministrações” no período de cânticos.

A décima segunda pergunta procurou investigar se o integrante do Ministério de 

Música já fez algum curso ou minicurso, participou de congresso, seminário, simpósio ou 

workshop ou assistiu a alguma palestra específica sobre a liturgia musical para o culto de uma 

igreja Batista histórica, do que resultou:  

Gráfico 20 – Eventos sobre liturgia 

 
Arquivo Pessoal 

O fato de a maioria não ter participado de qualquer evento sobre liturgia cúltica 

pode contribuir para modificações na liturgia dos cultos da igreja, em virtude dos modelos 

litúrgicos apresentados pelos adeptos do movimento musical gospel. A liturgia do cu

uma igreja Batista histórica, em suas origens, difere-se em vários aspectos da liturgia de uma 

igreja Batista histórica na contemporaneidade. Na observação participante, foi constatado que 

alguns verbetes utilizados na liturgia do culto de uma igreja Batista histórica foram 

SIM -

88,89 %

89%

NÃO -

11,11%

11%

Participou de evento sobre música sacra?

78%

22%

Participou de evento sobre liturgia?

NÃO - 77,78 % 

SIM - 22,22 %
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O destaque, nesse caso, é que os 88,89% que responderam já ter participado de 

evento sobre música sacra entendem que a maior parte do tempo do culto deve ser dedicadaà 

mensagem. Como a maioria já participou de algum evento sobre música sacra, resta saber 

tudo, se de linha tradicional ou 

se que se trata de um assunto bem abrangente e que pode ter 

interferido, no sentido de modificar o contexto das práticas musicais da igreja, dentre elas, as 

s dos hinários e a diversidade de instrumentos e 

ritmos musicais, assim como a introdução das “ministrações” no período de cânticos. 

A décima segunda pergunta procurou investigar se o integrante do Ministério de 

icipou de congresso, seminário, simpósio ou 

workshop ou assistiu a alguma palestra específica sobre a liturgia musical para o culto de uma 

O fato de a maioria não ter participado de qualquer evento sobre liturgia cúltica 

pode contribuir para modificações na liturgia dos cultos da igreja, em virtude dos modelos 

. A liturgia do culto de 

se em vários aspectos da liturgia de uma 

igreja Batista histórica na contemporaneidade. Na observação participante, foi constatado que 

a Batista histórica foram 
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suprimidos ou modificados, como: prelúdio, poslúdio, processional, recessional, doxologia, 

litania, benção apostólica, dentre outros. 

A décima terceira pergunta se propôs a verificar a preferência dos musicistas 

quanto aos gêneros musicais a serem utilizados nos serviços cúlticos da igreja: música gospel, 

hinos tradicionais dos hinários ou os dois gêneros. Obteve-se o seguinte resultado: 

Gráfico 21 – Preferências musicais 

 
Arquivo Pessoal 

Esses dados mostram que nenhum dos integrantes do Ministério de Música 

respondeu que preferem somente os hinos dos hinários. Sendo eles os responsáveis pela 

escolha dos hinos que serão utilizados nos cultos, pôde-se constatar o predomínio da música 

gospel sobre os hinos tradicionais, mesmo a maioria respondendo que prefere qualquer um 

dos dois estilos; na prática, entretanto, de acordo com a observação participante, o gospel 

prevalece. 

A décima quarta pergunta procurou saber a opinião dos integrantes do Ministério 

de Música sobre o maior tempo utilizado no culto dever ser dedicado à música ou à 

mensagem? O resultado apurado apontou unanimidade: 100% dos integrantes responderam 

que deve ser dedicado à mensagem. A observação participante veio confirmar essa realidade, 

em que a prédica ocupa a maior parte de todo o tempo do culto, em relação à música. Sobre o 

tempo utilizado para a música no culto, o pastor disse que é “Geralmente, cronometrado”. 

Este tempo cronometrado pode ser constatado pelo Boletim da igreja, que determina a hora de 

início e do término da execução musical, logicamente, com certa flexibilidade. 

A décima quinta pergunta procurou saber se os integrantes do Ministério de 

Música tomam conhecimento do título ou do tema da mensagem que será pregada, para 

escolher e preparar as músicas que serão utilizadas na liturgia cúltica. Os dados levantados 

revelam o seguinte resultado: 

 

 

 

Preferências musicais para os cultos

Não tem referência. 
Qualquer um. - 66,67

Gospel - 33,33 %



 

Gráfico 22 

Os 11,11% que responderam 

participam desse Ministério entre

negativa de um dos integrantes

não”. Entretanto, em relação à mensagem falada/mensagem can

disse: “Fazemos treinamentos periódicas com essa abordagem

ficou constatado que, em alguns cultos

com o tema ou com o título da mensagem.

do protestantismo histórico, no que diz respeito à música, é o seu aspecto pedagógico, ou seja, 

ela é utilizada para auxiliar na compreensão da mensagem.

A décima sexta pergunta indagou sobre os critérios utiliz

músicas a serem utilizadas nos cultos, e obteve as seguintes respostas: 

Gráfico 23 

Segundo a maioria dos entrevistados, a escolha é feita entre os componentes do 

grupo, fato que é confirmado pelo pastor, quando disse: “

caso, não há interferência preventiva do pastor, mesmo quando há erro teológico. Sobre essa 

questão, sua posição é: “Quando percebidos

se entender que uma música censurada, nesse caso, refere

teológico, e que ainda não foi corrigida; portanto, estando censurada, não se canta.

com essas respostas, conclui

 

Gráfico 22 – Título/Tema da mensagem 
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11,11% que responderam “Sim” são membros da igreja 

esse Ministério entre 11 e 15 anos. O destaque que se faz 

dos integrantes, o qual acrescentou o seguinte comentário: “

em relação à mensagem falada/mensagem cantada, na entrevista

Fazemos treinamentos periódicas com essa abordagem”. Na observação participante

em alguns cultos, não havia relação, de boa parte da m

título da mensagem. Como dito anteriormente, uma das características 

do protestantismo histórico, no que diz respeito à música, é o seu aspecto pedagógico, ou seja, 

ela é utilizada para auxiliar na compreensão da mensagem. 

A décima sexta pergunta indagou sobre os critérios utilizados para a escolha das 

músicas a serem utilizadas nos cultos, e obteve as seguintes respostas:  

Gráfico 23 – Critérios para escolha das músicas

Arquivo Pessoal 

Segundo a maioria dos entrevistados, a escolha é feita entre os componentes do 

que é confirmado pelo pastor, quando disse: “A equipe escalada escolhe

caso, não há interferência preventiva do pastor, mesmo quando há erro teológico. Sobre essa 

Quando percebidos, são corrigidos, ou a música

se entender que uma música censurada, nesse caso, refere-se a uma música que contenha erro 

teológico, e que ainda não foi corrigida; portanto, estando censurada, não se canta.

com essas respostas, conclui-se que o pastor da igreja não sugere nem interfere nas escolhas 

Toma conhecimento do título ou tema da 
mensagem?

NÃO - 88,89 %                    

SIM - 11,11 %     
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são membros da igreja há mais de 20 anos, e 

15 anos. O destaque que se faz é sobre a resposta 

acrescentou o seguinte comentário: “Deveria, mas 

na entrevista, o pastor 

Na observação participante, 

de boa parte da música utilizada, 

dito anteriormente, uma das características 

do protestantismo histórico, no que diz respeito à música, é o seu aspecto pedagógico, ou seja, 

ados para a escolha das 

Critérios para escolha das músicas 

 

Segundo a maioria dos entrevistados, a escolha é feita entre os componentes do 

A equipe escalada escolhe”. Nesse 

caso, não há interferência preventiva do pastor, mesmo quando há erro teológico. Sobre essa 

ou a música, censurada”. Pode-

se a uma música que contenha erro 

teológico, e que ainda não foi corrigida; portanto, estando censurada, não se canta. De acordo 

e nem interfere nas escolhas 
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O líder do grupo 
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das equipes escaladas. Diferentemente da Primeira Igreja Batista, cujo Ministro de Louvor 

escolhe as músicas, na Igreja Batista Monte Sinai, as escolhas são feitas entre os componentes 

do grupo, e aí pode prevalecer o gosto pessoal. Dentre as opções que não foram marcadas, 

têm-se: o pastor escolhe; utilizam-se as músicas dos últimos CDs/DVDs gravados; utilizam-se 

as músicas veiculadas na semana nas rádios FM evangélicas; entretanto, a observação 

participante constatou que a maioria dos cânticos utilizados nos cultos é oriunda dos últimos 

CDs/DVDs gravados. 

A décima sétima pergunta procurou saber como os integrantes do ministério de 

louvor aprendem as músicas. Sabendo-se que existem várias possibilidades, esta pergunta 

permite a marcação de mais de uma opção. O resultado obtido foi o seguinte: 

Tabela 20 – Como aprendem as músicas 

Como aprendem as 
músicas 

66,66 % 66,66% 55,55 % 44,44 % 33,33 % 22,22 % 11,11 % 11,11 % 

Celular  - - X - - - - - 
CD X - - - - - - - 
DVD - X - - - - - - 
Gravação por e-mail - - - - - X - - 
O líder do grupo ensina - - - - X - - - 
Outra - Especificar - - - - - - - X 
Partitura - - - - - - X - 
YouTube - - - X - - - - 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Um dos integrantes, ao responder que aprende as músicas de outra forma, 

especificou: “De ouvido, e com cifras baixadas na internet”. Os dados obtidos revelam que os 

integrantes desse Ministério utilizam diversos recursos tecnológicos disponíveis para o 

aprendizado das músicas; têm-se, então, as mídias diversas e todo um aparato tecnológico a 

serviço do aprendizado das músicas, o que vem reduzir o tempo de ensaio, em conjunto. São, 

pois, novas formas de se aprender música na contemporaneidade. Tanto no aprendizado das 

músicas e nos ensaios como nos serviços cúlticos, as tecnologias fazem parte dos cultos e do 

fazer musical dessa igreja. Diante desse fato, notam-se grandes mudanças nas atividades 

musicais cúlticas dessa igreja, com o advento dos recursos tecnológicos. 

A décima oitava pergunta procurou investigar se algum dos componentes do 

Ministério de Música já foi a um show gospel com ingresso pago, e chegou-se à seguinte 

conclusão:  
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Gráfico 24 – Show Gospel 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

Os que responderam “Sim” já estudaram ou estudam música. Diante desses dados, 

a prevalência da música gospel sobre os hinos tradicionais na liturgia cúltica dessa igreja pode 

estar no fato de que a maioria dos integrantes desse ministério pode ter sido influenciada pelo 

estilo gospel, o que ficou constatado também através da observação participante, pela maior 

quantidade de música gospel utilizada, em relação à quantidade de hinos da hinódia oficial 

Batista. 

A décima nona pergunta, que permite a marcação de mais de uma opção, procurou 

saber, na opinião dos integrantes do Ministério de Música, quais os instrumentos musicais que 

podem ser utilizados nos cultos da igreja, sendo: “X”, os instrumentos musicais que podem 

ser utilizados, e “-”, os instrumentos musicais que não podem ser utilizados (Tabela 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já foi a um show gospel com ingresso pago?

SIM - 77,78 %

NÃO - 22,22 %
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Tabela 21 – Instrumentos musicais 

Instrumentos Musicais 77,77 % 22,22 % 11,11 % 
Acordeão X X - 
Afoxé X - X 
Agogô X - X 
Atabaque X - X 
Bateria X - X 
Berimbau X - - 
Cajon X - - 
Carrilhão X - - 
Cavaquinho X X - 
Contra baixo X X - 
Flauta Doce X X - 
Flauta Transversal X X - 
Guitarra X X - 
Órgão X X - 
Pandeiro X - X 
Piano X X - 
Rebolo X - - 
Reco-Reco X - X 
Saxofone X X - 
Teclado X - X 
Triângulo X - X 
Viola X X - 
Violão  X X - 
Violino X X - 
Outros Instrumentos X - - 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Há de se destacar que 33,33% marcaram apenas os instrumentos que podem ser 

utilizados, e entendem que não podem ser utilizados os seguintes instrumentos: rebolo, cajon, 

carrilhão e berimbau, que são instrumentos de percussão. Assim, como conciliar, caso sejam 

utilizados nos cultos, alguns desses instrumentos que não podem ser usados (conforme o 

entendimento de 33,33% dos entrevistados), em relação aos que entendem que todo e 

qualquer instrumento musical pode ser utilizado nos serviços cúlticos da igreja? 

Igreja Batista Monte Sinai já admitiu a bateria, instrumento de percussão, em seus 

serviços cúlticos, há vários anos. O cajon também é um instrumento de percussão mais 

recente em suas origens do que a bateria, em relação à qual produz menor volume. Entretanto, 

não são feitas associações do cajon com a bateria: no entendimento de 33,33% dos 

entrevistados, esse instrumento não pode ser utilizado nos serviços cúlticos da igreja. Em 

outras igrejas históricas de Montes Claros, o cajon é utilizado nos cultos, paralelamente à 

bateria ou substituindo-a. Por outro lado, 77,77% não fazem qualquer objeção à utilização do 

cajon nos cultos. 
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Um processo de sacralização da música sempre ocorreu, desde os povos antigos, 

com a introdução de diversos instrumentos musicais nos ritos sagrados para acompanhar as 

danças sagradas, como no episódio de Miriã e as mulheres, após a travessia do Mar 

Vermelho. Atualmente, instrumentos musicais, antes considerados profanos pelos 

conservadores, já são admitidos nos serviços cúlticos de igrejas protestantes histórias, 

caracterizando, assim, o processo de sacralização de instrumentos musicais, quando inseridos 

nos serviços cúlticos das igrejas. 

A vigésima pergunta também permite a marcação de mais de uma opção, e 

procurou saber, na opinião dos integrantes do Ministério de Louvor, quais ritmos/estilos 

musicais podem ser utilizados nos serviços cúlticos da igreja. As respostas dadas apresentam 

o resultado exposto na Tabela 22, sendo “X”, ritmos/estilos musicais que podem ser 

utilizados, e “-”, ritmos/estilos musicais que não podem ser utilizados nos cultos da igreja.  

Tabela 22 – Ritmos/estilos musicais 

Ritmos/Estilos Musicais 66,66 % 33,33 % 22,22 % 11,11 % 

Axé Music X - - - 
Balada Romântica X - - - 
Bolero X - - - 
Bossa Nova X - - X 
Country X - X - 
Forró X - - - 
Heavy Metal X - - X 
Hip Hop X - - - 
Jazz X - - X 
Lambada X - - - 
Pagode X - X - 
Rap X - - - 
Reggae X - X - 
Rock X - X - 
Samba X X - - 
Sertanejo X - X - 
Tango X - - - 
Valsa X - - - 
Outros ritmos/estilos X - - - 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Dentre os que responderam que podem ser utilizados todos os ritmos/estilos 

musicais nos cultos da igreja (66,66%), destaca-se o comentário de um integrante: “Com 

exceção do funk pancadão, que nem é considerado música (eu acho)”. Pode-se constatar que 

o funk não foi elencado na relação de ritmos/estilos musicais para ser ou não marcado, embora 

já existam em Montes Claros grupos de funk evangélico. Pontua-se também que, dentre os 
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33,33% que responderam “samba”, um dos integrantes desse Ministério  respondeu 

enfatizando que pode ser utilizado somente o samba. 

Como fica, então, o relacionamento entre os 66,66%, que entendem que podem 

ser utilizados todos e quaisquer ritmos/estilos musicais nos cultos, em relação àqueles que 

limitam os ritmos/estilos musicais que podem ser utilizados e àquele que entende que só pode 

ser utilizado o samba? 

A inserção dos novos ritmos/estilos musicais nos serviços cúlticos das igrejas 

protestantes históricas faz parte também de um processo de sacralização da música, sendo 

algo que os seres humanos da pré-história já faziam. Posteriormente, na Reforma Protestante, 

com a inclusão de melodias populares com letras religiosas e na compilação dos hinários 

protestantes, no final do século XIX e princípio do século XX, dentre elas, as melodias do 

folclore norte-americano, com textos religiosos. Essas são mudanças que ocorreram através 

dos tempos, em se tratando de sacralização dos ritmos/estilos musicais, muitos deles, 

considerados profanos por muitos conservadores, e até mesmo “diabólicos”. Por exemplo, 

para muitos, o rock era do diabo, e, hoje, não é mais.  E essa foi também uma grande 

mudança: a inserção de diversos ritmos musicais, antes condenados. 

A vigésima primeira pergunta, considerando as dimensões do templo, cerca de 

200 metros quadrados em forma retangular, inquiriu-se aos integrantes do Ministério de 

Louvor sobre o volume do som da igreja: algum irmão(a) já comentou ou reclamou sobre o 

som estar muito alto no momento de cânticos? O resultado obtido foi o seguinte: 

 

Gráfico 25 – Volume do som 
 

Fonte: Arquivo Pessoal 
 

Deve ser considerado que esses 11,11% que responderam não ter recebido 

reclamação sobre o volume do som estão atuando nesse Ministério há menos de um ano, e 

estudam música também a menos de um ano. Quanto a ter recebido ou não reclamações sobre 

o volume do som, o pastor da igreja disse: “Sim, e o diálogo tem sido o caminho. Hoje, temos 

treinamento nessa área”. 

89%

11%

Já recebeu reclamação sobre o volume 
muito alto do som?

SIM - 88,89 %

NÃO - 11,11 %
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A vigésima segunda pergunta foi elaborada de forma aberta, a fim de permitir ao 

integrante do Ministério de Música acrescentar alguma informação ou algum comentário que 

julgasse relevante para o processo investigativo e que não tenha sido contemplado nas 

perguntas. 

A musicista 1 se posiciona:  

Penso que a maior dificuldade encontrada no ministério é a falta de interesse de 
alguns, sendo que alguns buscam aperfeiçoamento e outros não. Isso aliado às 
precárias ou a falta de equipamentos de som dificultam o desenvolvimento do 
grupo. No entanto, entendo que somente quando o grupo estiver todo empenhado e 
mostrando evolução, a igreja valorizará o que é feito e, assim, investirá em 
melhores equipamentos, caixas de som, mesa, etc. Como é um trabalho voluntário, 
não dá pra “exigir” muita coisa. (Musicista 1, sexo feminino, estuda música, 
participa do grupo de louvor de 9 a 10 anos e entende que todo e qualquer 
instrumento musical pode ser utilizado nos serviços cúlticos dessa 
igreja).(informação verbal)41 
 

Essa igreja, dentro de suas possibilidades, tem investido na aquisição de 

equipamentos eletroeletrônicos e de instrumentos musicais, assim como também na 

capacitação vocal dos integrantes do Ministério de Música que, segundo o seu pastor, é para 

“buscar excelência nas atividades musicais da igreja”. No início das atividades musicais 

dessa igreja, a preocupação com a excelência na performance vocal e/ou instrumental não era 

meta, mas apenas uma necessidade em se ter alguém que cantasse ou que tocasse um  

instrumento musical.  

O musicista 2 deixa uma interrogação: “Como é a recepção dos novos 

componentes que chegam ao grupo já formado?”. Essas palavras denotam certa crise 

relacional, no que diz respeito a um grupo fechado que recebe mais um integrante. Nesse 

caso, esse musicista integra o Ministério de Música da igreja há menos de dois anos. 

Concluindo, a Igreja Batista Monte Sinai, que celebra, neste ano, os seus 30 anos, 

foi organizada em uma época na qual o movimento musical gospel já se mostrava ameaçador 

para s igrejas históricas, no sentido de influenciar a liturgia musical cúltica das igrejas. 

Embora a liderança dessa igreja, quando organizada, fosse mais conservadora quanto à 

hinódia oficial, aos costumes e às práticas batistas, com o passar dos tempos, as influências do 

mercado musical gospel produziram, progressivamente, modificações nas ordens dos cultos 

dessa igreja. 

Os hinos, quando são cantados, recebem uma harmonia diferente da sua 

composição original, sendo modificados também o ritmo e o andamento dos hinos, sendo os 

hinários em formato de mídia impressa não mais utilizados pelos fiéis. 
                                                           
41 Entrevista concedida ao autor em [2015]. 
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Diante das respostas, das entrevistas e das constatações feitas durante a 

observação participante, pode-se inferir que a Igreja Batista Monte Sinai viveu e ainda vive 

momentos e situações entre a tradição e a inovação, com prevalência da inovação, sobre a 

tradição. 

3.3 Primeira Igreja Presbiteriana de Montes Claros 

Primeira Igreja Presbiteriana de Montes Claros 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

A Primeira Igreja Presbiteriana de Montes Claros (PIPMOC) está situada na 

Avenida Francisco Sá, 190, Centro, Montes Claros/MG. Foi organizada em 29 de dezembro 

de 1944 e, atualmente, conta com cerca de 300 membros, incluindo os membros das duas 

congregações, no Jardim Panorama e na cidade de Bocaiúva. O seu templo, no salão principal 

de cultos, a capacidade é a de receber 400 pessoas, aproximadamente, além do salão social. 

Através da história, em se tratando da música executada na Primeira Igreja 

Presbiteriana de Montes Claros, é uma igreja de grande tradição musical, sendo composta por 

vários grupos musicais na área vocal e na instrumental. É uma igreja de linha tradicional, que 

procura preservar a sua liturgia cúltica dentro dos princípios bíblicos, dos padrões e dos 

costumes da Igreja Presbiteriana do Brasil. A música sacra tradicional sempre esteve presente 

em seus cultos, desde a sua organização; por muitos anos, participaram da liturgia dos cultos o 

coral da igreja e outros grupos musicais, com a utilização do harmônio e do piano, em seus 

primórdios, preservando, assim, a sua hinódia. 

As influências do movimento musical gospel chegaram às igrejas evangélicas de 

Montes Claros, com mais força, nas décadas de 80 e 90, e essas influências atingiram muitas 

igrejas históricas, inclusive as presbiterianas. A Primeira Igreja Presbiteriana também foi alvo 
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dessas influências, gerando conflitos e até divisões, dada a firmeza com que sua liderança agia 

a fim de preservar a sua doutrina e os seus costumes, principalmente no que diz respeito ao 

repertório musical cúltico e à inserção de diversos ritmos, estilos e instrumentos musicais nos 

serviços cúlticos, assim como práticas não aceitas pelas autoridades espirituais da igreja.  

Um enfoque mais aprofundado sobre essa matéria se refere às atividades musicais 

cúlticas nessa igreja, no século XXI, mais precisamente, no segundo semestre de 2014 e 2015, 

período em que as atividades de pesquisa de campo se desenvolveram, iniciando-se com a 

observação participante e, posteriormente, com a aplicação de questionários e com a 

entrevista. 

3.3.1 – Pesquisa de campo 

Em entrevista concedida pelo pastor da igreja, pastor titular desde 2009, falando 

sobre a membrezia da igreja, o reverendo disse que a igreja tem: “Em torno de... adultos, 189 

mais ou menos; deve dar 235, 240, contando as crianças, sem contar as congregações; nós 

temos duas. Nós devemos ter hoje uns 300 membros, incluindo os das congregações”42. 

Congregações estas que futuramente serão organizadas em igreja. 

Sobre como funcionava o ministério de música da igreja quando assumiu o 

ministério pastoral, ele disse: 

Na verdade, quando eu assumi a igreja, não tinha ministério da música. A igreja 
passou por uma divisão. Quer dizer, o, o... os irmãos que cuidavam da música, 
praticamente todos foram com o, com o pastor xxxx (Se referindo ao pastor  do 
grupo que se dividiu e organizou outra igreja). (...) Então quando eu cheguei aqui 
só tinha o, o xxxxx (Se referindo a um músico que não acompanhou o grupo). Ele 
estava até começando no conservatório; Não, acho que nem no conservatório ele 
estava. Ele arranhava alguma, uma coisinha, depois ele foi pro conservatório. Ele 
era diácono, e ele ficou, e aí ele chamou os meninos da igreja e falou assim: É... tem 
que ter louvor. E aí eu cheguei, e nós fomos conversando a respeito da turma que 
tocava; um tocava violão, outro tocava guitarra, outro tocava o teclado, e aí a gente 
foi reunindo novamente a turma. Fiz uma reunião com eles, falei da importância da 
música na igreja, para a edificação, preparo da igreja prá, prá receber a 
mensagem, a palavra de Deus, e aí começou, e graças a Deus tudo foi aumentando, 
foram chegando outras pessoas que foram somando também. (informação verbal) 43 
 

O atual pastor da igreja se refere a uma divisão que ocorreu na igreja, anterior à 

sua chegada; em consequência dessa cisão, o fim do Ministério de Música, porque 

praticamente todos os músicos da igreja acompanharam o grupo dissidente. Logicamente, 

esses músicos discordantes não estavam satisfeitos com o estilo do repertório musical cúltico 

utilizado por essa igreja, assim como com suas práticas musicais. Diante de uma nova 

                                                           
42 Entrevista concedida ao autor em [2015]. 
43 Cf. Pastor, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
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realidade, criou-se novamente o Ministério de Música da igreja, como descrito, que vem 

atuando até hoje. 

Ainda sobre a divisão ocorrida o pastor acrescentou:  

Então, esses movimentos, a divisão,... tenha acontecido por causa dessa situação; a 
tentativa de trazer alguma coisa assim, já mais... é, é, voltada aí prá o, prá o 
pentecostalismo, nas expressões, nos cânticos. Eu não, não tenho a, assim, a gente 
ouve falar muita coisa. Não estava presente, então é difícil assim, falar.(informação 
verbal)44 

Pelo que o pastor já ouviu falar, concluiu que práticas contrárias aos costumes da 

igreja, relacionadas às práticas, ao repertório musical e às expressões, tenham sido um dos 

motivos de tal divisão. Esse repertório musical e essas expressões são mais utilizados no 

mercado musical gospel, que influenciou muito essa igreja. Expressões e práticas criadas e 

utilizadas no pentecostalismo e no neopentecostalismo infiltraram sorrateiramente em muitas 

igrejas do protestantismo histórico, modificando, ainda hoje, a liturgia do culto de muitas 

igrejas, motivo de conflitos e de cisões. 

Em entrevista, perguntou-se: depois da criação de um novo Ministério de Música 

na igreja, com novos integrantes, como ele funciona hoje? O pastor expõe: 

Ó, aqui na igreja nós temos um, uma, a gente chama de equipe. Uns chamam 
ministério, eu não tenho nada contra ministério não. São áreas de atuações. Mas 
nós temos a equipe de cânticos e ela tem os instrumentistas, e tem é, vocalistas. É 
uma equipe só. (...) Agora tem uma escala. (...) Tem um líder. (...) Tem um 
presbítero que é o conselheiro na área da música, e a área da música tem a sua 
liderança, os instrumentistas tem o seu líder, os vocalistas tem o seu líder. (...) E 
temos também a equipe de hinos. É uma forma de você envolver mais pessoas da 
igreja. (...) Ele faz uma escala, coloca no boletim a escala de quem vai dirigir. 
Sempre aos domingos tem um homem e uma mulher puxando os hinos, e também 
prá ajudar a igreja cantar bem os hinos. Nós somos equilibrados. É 3 cânticos. 
Eram 6, eliminei 3, porque o cântico repete demais. (...) Aí eu falei pros meninos: 
Olha! O momento dos cânticos espirituais é importante no culto, mas, não é só isso. 
Nós temos, temos os hinos, temos as orações, temos as leituras, temos a exposição 
da palavra de Deus. (informação verbal)45 
 

A observação participante aconteceu durante o 4º trimestre de 2014 e o 1º 

trimestre de 2015, sendo constatada a mesma quantidade de cânticos utilizados nos serviços 

cúlticos do domingo à noite. Sobre essa questão, foi ouvido também o líder da equipe de 

cânticos, para saber se houve alguma recomendação pastoral nesse sentido; em sua resposta, 

ele disse: “Sim. Houve uma recomendação do pastor, há algum tempo atrás, que consistia em 

reduzir um cântico da liturgia. Então, temos, por padrão, cantar três cânticos. Contudo, em 

                                                           
44 Cf. Pastor, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
 
45

 Cf. Pastor, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
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algumas ocasiões, cantamos quatro cânticos”. Essa também é uma grande discussão que 

acontece nas igrejas, relacionada à quantidade versus qualidade da música cantada nos cultos 

das igrejas evangélicas de Montes Claros. 

A história da música sacra nas igrejas do protestantismo histórico revela o aspecto 

pedagógico de sua música, isto é, a música auxiliando a mensagem, sendo, a ênfase, na 

qualidade, em detrimento da qualidade. Entretanto, no pentecostalismo e no 

neopentecostalismo, em muitas igrejas, a quantidade de músicas utilizadas nos cultos via de 

regra, é maior, em relação à prédica. Contudo, essa igreja, assim como a Primeira Igreja 

Batista, está delimitando a quantidade de cânticos nos cultos do domingo à noite em três 

cânticos. Necessário se faz analisar se essa delimitação quantitativa não vai de encontro ao 

aspecto pedagógico da música, fato que foi constatado na observação participante: certa 

dissociação dos cânticos em relação à mensagem, o que tem gerado algumas reflexões, 

chamadas de “ministrações”, sobre as letras dos cânticos por parte dos dirigentes de louvor ou 

até mesmo por parte dos pastores das igrejas; isso, antes da mensagem.  

Ao se referir aos hinos, além de ser uma forma de se envolver mais pessoas da 

igreja no Ministério de Música, o fato de sempre ter uma voz masculina e uma voz feminina 

dirigindo os hinos, tecnicamente, constitui-se em uma prática importante, sendo que cada 

gênero tem o seu referencial vocal, e pode-se, assim, evitar que vozes femininas cantem uma 

oitava abaixo, o que geralmente ocorre quando se tem apenas uma voz masculina dirigindo os 

hinos. 

Com a separação dessas duas equipes, a observação participante constatou que os 

integrantes da equipe de cânticos não dirigiam os hinos, e que os integrantes da equipe de 

hinos não dirigiam os cânticos, o que, de certa forma, tem produzido duas linhas de trabalho 

opostas, a começar pelo repertório e pela forma de utilização desses gêneros. Por exemplo: 

todos os hinos que foram cantados pela congregação terminaram sempre cantando o “Amém”, 

característico do Hinário Novo Cântico, oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, sendo que, 

antes de cantar a última estrofe, o organista executa um pequeno interlúdio. 

Deve-se considerar que quem está em um Ministério de Música, tanto 

instrumentistas como cantores devem estar aptos para atuar utilizando todos os estilos/gêneros 

musicais empregados pela igreja, semelhantemente à atuação de um reverendo que não prega 

somente sermões doutrinários.  

Ainda sobre as normas de funcionamento do Ministério de Música e sua relação 

com a liturgia do culto, o pastor acrescenta: 
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Tem hinos e tem cânticos. E ela é seletiva nos cânticos. (...) Na verdade é o 
seguinte: a equipe de cânticos, ela não pode cantar nenhum cântico sem primeiro 
passar por mim. (...) É cântico que eles vão ensinar prá igreja, eles passam prá mim 
prá eu analisar a teologia. Se eu autorizar, eles cantam. Se não autorizar não 
cantam na igreja. Então, desde o princípio eu oriento a equipe de música da igreja, 
que os cânticos precisam passar primeiro por mim, porque a liturgia da igreja, e aí 
vai incluir o momento, chamado momento dos cânticos espirituais, é minha. 
(informação verbal)46 

Diante dessas palavras, verifica-se que normas de funcionamento e de 

comportamento das equipes foram estabelecidas pelo pastor, principalmente no que diz 

respeito ao conteúdo teológico dos cânticos, porque a liturgia é de sua responsabilidade.  

O poder pastoral é de origem e de natureza religiosas. Foi introduzido pelo 

cristianismo primitivo; desenvolve-se na Idade Média, principalmente na Reforma e na 

Contrarreforma. Ele se caracteriza pelo projeto de dirigir os homens nos detalhes de sua vida, 

do nascimento até a morte. Com o cristianismo, nasce a ideia de se considerar os homens em 

geral como um rebanho obediente ao seu pastor, que vela por suas almas de tal maneira como 

quem há de dar conta delas, exigindo obediência. 

As expressões “Se eu autorizar, eles cantam. Se não autorizar, não cantam na 

igreja” revelam o poder e a autoridade pastoral sobre os Ministérios, como lider espiritual e 

supervisor das atividades eclesiásticas, o que demonstra também o seu zelo teológico, assim 

como pelos costumes e práticas do presbiterianismo.  

Sobre o poder, diz Foucault: 

O que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente que ele 
não pesa só como uma força que diz não, mas que de fato ele permeia, produz 
coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso. Deve-se considerá-lo como 
uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social, muito mais do que uma 
instância negativa que tem por função reprimir (FOUCAULT, 2015, p. 45). 

O poder precisa ser analisado e entendido como algo circulante, que só funciona 

em cadeia. Nunca está localizado aqui ou ali; nunca está nas mãos de alguns; nunca deve ser 

apropriado como uma riqueza ou como um bem para que se mantenha. Nas relações de poder, 

o poder não se aplica aos indivíduos, mas passa por eles. Entretanto, o mesmo Foucault 

(2015, p. 372) afirma: ”Enquanto as relações de poder são uma relação desigual e 

relativamente estabilizada de forças, é evidente que isso implica um em cima e um embaixo, 

uma diferença de potencial”. 

Assim sendo, quando um pastor cede, de alguma forma, em sua autoridade 

pastoral, ele está também exercendo o seu poder sobre o outro, um poder flexível, o que não 

lhe tira a autoridade pastoral, mas que revela sua adaptação às mudanças inevitáveis, que 

                                                           
46 Cf. Pastor, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
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ocorrem também no que diz respeito à música sacra litúrgica. O que se deve considerar é até 

que ponto este “ceder” não irá de encontro a um conjunto de doutrinas e à corrente teológica 

que a igreja adota. Entretanto, o exercício do poder de forma radical, sem diálogo, pode gerar 

conflitos e levar a cisões em um corpo, como ocorrido em várias igrejas, através da história. 

Concluindo, Foucault (2015, pp. 17-18) expõe: “Rigorosamente falando, o poder não existe; 

existem práticas ou relações de poder. (...) Não é um objeto, uma coisa, mas uma relação. (...) 

Onde há poder, há resistência. (...) Não é uma relação unívoca, unilateral; nessa disputa, ou se 

ganha ou se perde”. Como relatado pelo reverendo, no que diz respeito à cisão ocorrida, 

houve ganho e perda. Mas quem ganhou? Quem perdeu? Quais as perdas? Quais os ganhos? 

Deve-se ressaltar que o pastor não fez qualquer menção sobre o conteúdo 

teológico dos hinos do Hinário Novo Cântico, significando, com isso, que qualquer hino do 

referido Hinário pode ser cantado pela igreja, sem necessitar de sua análise e/ou de sua 

autorização. Contudo, através da história, vários hinos dos hinários tiveram suas letras 

contestadas, tanto doutrinariamente quanto teologicamente; em muitos hinos, foram feitas 

alterações em suas letras, sendo apresentados em nova edição, com alterações que estariam 

coerentes com o aquilo que crê o presbiterianismo no Brasil. 

Ainda sobre esse assunto, perguntou-se: em sua análise, quanto aos cânticos que 

lhe foram enviados para análise e ser incluido na liturgia do culto, algum já foi excluído? Ao 

que o pastor explica: 

Já. Já. Vários cânticos já, já... porque a maioria dos cânticos que nós temos hoje, 
eles são provenientes de, é... comunidades, pentecostais e neopentecostais. E aí, não 
tem teologia. Ou tem a teologia deles. Só isso: ou é libertação ou é prosperidade, 
baseados em textos do antigo testamento, e, assim, texto fora do contexto, é... tem, 
tem... até movimentos aí, movimentos no meio evangélico que, é, é, trabalha com 
essa questão de profecia na música, uma visão profética da música. Tem essa visão, 
visão de... pisar na cabeça do inimigo. Então as músicas assim, voltadas para uma 
batalha espiritual que não tem nada a ver com a batalha espiritual conforme 
apresentada na palavra de Deus. Cânticos baseados até em versículos bíblicos, mas 
totalmente tirado do contexto. O versículo bíblico diz o contrário do que o texto está 
dizendo, os cânticos. Então é preciso fazer uma, precisa analisar antes de cantar. 
Tem igreja que canta. Falta de firmeza doutrinária. Se você não tem conteúdo não 
tem base crítica. (informação verbal) 47 
 

Essas palavras deixam clara a formação teológica de um pastor da Igreja 

Presbiteriana do Brasil, o seu zelo, a firmeza e a autoridade pastoral, para que a igreja não 

cante músicas que contrariem os princípios teológicos e doutrinários que ele tem ensinado, 

buscando, assim, preservar as características de uma igreja presbiteriana chamada de 

                                                           
47 Cf. Pastor, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
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tradicional. A partir daí, entretanto, questiona-se: um cântico com a letra de um versículo da 

bíblia não poderá ser cantado nessa igreja? A observação participante constatou que cânticos 

baseados em textos bíblicos são cantados pelos fiéis nos cultos, naturalmente, após a análise e 

a permissão pastoral; senão, não seriam cantados. 

Portanto, as informações do reverendo quanto ao Ministério de Música criado se 

resume às atividades das equipes de cânticos e da equipe de hinos, suas participações nos 

serviços cúlticos e as relações dessas equipes com o pastor. 

Quanto ao repertório musical gospel utilizado no canto congregacional, foi 

perguntado ao líder da equipe de cânticos se ele já percebeu alguma resistência por parte da 

igreja em aceitar esse repertório nos cultos. E assim expõe a sua resposta: 

Ocorre de algumas vezes, músicas não serem cantadas com todo o vigor pela igreja. 
Então fazemos algumas experiências: cantamos na EBD, com o intuito de ensinar 
ou rever a melodia e a música com a igreja para que aprenda, e no domingo 
seguinte no culto a noite cantamos. Se o volume de voz aumenta, encontramos o 
problema. Se não, eu procuro ver quem são as pessoas que não estão cantando. Se 
são os mais de idade, avalio que ou a letra ou a música estão com algum problema 
ou dificuldade. Assim nós inserimos e retiramos músicas do nosso repertório. 
(informação verbal)48 
 

Maior ou menor volume da voz dependerá da tonalidade, da extensão da linha 

melódica, da classificação da voz, da idade das pessoas que estão cantando, das condições 

vocais de cada pessoa e se já sabem a música de cor. Considerando-se que, no culto público, 

há pessoas de várias faixas etárias, o volume da voz pode variar, de acordo com as condições 

citadas. O fato de se cantar pela manhã deve ser analisado, porque, pela manhã, as pregas 

vocais estão ainda em repouso e necessitam de um aquecimento vocal adequado para que, 

além de se preservar a saúde vocal, se possa obter maior êxito quanto ao volume da voz e, 

consequentemente, cantar-se com vigor. Entretanto, no canto congregacional das igrejas, não 

existe a prática de aquecimento vocal, se aplicando apenas aos solistas que cantarão um 

repertório específico para a sua voz. No aspecto técnico-musical, o fato de serem as pessoas 

de mais idade aquelas que participam do canto congregacional não os limita a cantarem esse 

ou aquele repertório, mas uma adequação de tonalidade às características vocais dessa faixa 

etária. 

Quanto às palmas rítmicas acompanhando os cânticos no culto aos domingos, 

prática que trouxe muitos problemas às igrejas em Montes Claros, elas acontecem atualmente 

nessa igreja? Sobre esta pergunta, o pastor da igreja responde: 

                                                           
48 Cf. Pastor, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
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Não. Aqui na Primeira Não. A primeira igreja... é uma igreja... conhecida é, é... 
mais tradicional. Ela é uma igreja mais tradicional. Aqui acho que nunca teve. Na 
primeira nunca teve. Sempre foi uma igreja da liturgia mais fechada, mais 
tradicional, uma igreja de pessoas mais, mais idosas. (...) E sempre os pastores que 
passaram aqui, firme também, pastores que levaram a sério as questões da liturgia 
da igreja, uma liturgia bíblica, centrada na palavra de Deus. (informação verbal)49 
 

Durante o período de observação participante, foi constatada, algumas vezes, de 

forma bem tímida e discreta, por parte de alguns adolescentes e jovens assentados nos últimos 

bancos, a utilização de palmas rítmicas durante alguns cânticos. Sobre essa questão, 

perguntou-se ao líder da equipe de cânticos sobre o porquê da igreja não bater palmas quando 

cantam os cânticos mais animados, atitude comum em outras igrejas presbiterianas históricas. 

Perguntado, pois, ao líder da equipe de cânticos sobre a proibição de palmas rítmicas durante 

os cânticos, ele disse: “Não existe proibição alguma quanto a isso. Normalmente, nos 

cânticos que cabem as palmas, elas aparecem. Contudo, há uma recomendação para que as 

pessoas que estiverem à frente não puxem as palmas”. Deve-se enfatizar que tal 

recomendação foi seguida literalmente pelas pessoas que dirigiam os cânticos, e nenhum dos 

integrantes da equipe de cânticos batia palmas ou motivava os fieis a essa prática. 

Um dos anciãos da igreja, sobre esse assunto, disse: “Isto varia de pastor para 

pastor. Uns preferem ser mais avivados e outros mais conservadores. Felizmente os mais 

avivados demoram pouco tempo, principalmente devido a pressão do conselho que sempre foi 

mais conservador, mas houve um pouco da influência de palmas”50. Entretanto, 

diferentemente do pastor, que está a frente da igreja apenas há sete anos, esse ancião admite 

que a prática das palmas rítmicas nos cultos já aconteceu na igreja. 

Ainda nessa entrevista, perguntou-se ao reverendo: como é e como acontece a 

música na liturgia do culto na Primeira Igreja Presbiteriana de Montes Claros? Obtendo-se a 

seguinte resposta: 

A liturgia não é nem do conselho, ela é do pastor. A responsabilidade pela liturgia é 
do pastor. Então, presbíteros, eles fazem o que eu escrevi. Está impresso no boletim. 
(...) E o presbítero vai conduzir a igreja na liturgia com base no que eu escrevi. (...) 
É, uma liturgia é, é, que preserva os hinos do hinário, todos eles foram cantados 
aqui: salmos e hinos, cantor cristão, agora o hinário presbiteriano. Então, ao longo 
de é, é, todo o tempo, a igreja preservou essa história dos hinos. Cânticos, sim. Mas 
é... há um equilíbrio. Pelo menos, quando eu cheguei, o que eu percebi é que a 
igreja mantinha um equilíbrio. (informação verbal)51 
 

                                                           
49 Cf. Pastor, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
 
50 Informação verbal concedida ao autor em [2015]. 
51 Cf. Pastor, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
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Na observação participante, foi constatado que, aos domingos à noite, o pastor 

ocupa o púlpito juntamente com um presbítero, sendo, ambos, autoridades espirituais da 

igreja, trajando terno completo. A liturgia do culto, elaborada pelo pastor, consta no Boletim; 

o presbítero dirige a liturgia, ficando, o pastor, encarregado da prédica. Em nenhum momento 

do culto pastor e presbítero saem do púlpito. Segundo o pastor: “Eu não saio do púlpito nos 

momentos dos cânticos. Eu não saio, pra mostrar que o púlpito é do pastor. O pastor está à 

frente. Os jovens vêm até a frente, lideram os cânticos e voltam para o banco, e o culto 

continua”. Sendo assim, a equipe de cânticos realiza o seu trabalho, posicionando-se ao lado 

esquerdo do púlpito, onde os instrumentos estão colocados, em um patamar mais baixo do que 

o púlpito, ficando, o centro do púlpito, em um patamar mais elevado, para o pastor e um 

presbítero, que trajam terno completo, e para os músicos o traje é esporte. 

Em conversa com um dos anciãos que é membro da igreja desde 1961, foi 

perguntado a ele: Como era a liturgia do culto e como funcionava o ministério de música da 

igreja quando ele se tornou membro? “A liturgia era feita pelo pastor e a parte da música era 

toda dirigida por ele, inclusive o coral que, também era regido por ele, pastor americano, 

missionário”52. Naquela época, os conjuntos jovens, conjuntos instrumentais, bandas, grupos 

de louvor, movimentos musicais desenvolvido por jovens ainda não haviam chegado às 

igrejas da cidade de Montes Claros. Quanto à liturgia dos cultos e o repertório musical que 

predominava, ele disse: “Antes era o Hinário, Salmos e Hinos da Igreja Congregacional; 

atualmente o Novo Cântico e, às vezes alguns corinhos”53. Pode-se perceber que no início da 

década de 60 os corinhos começaram a ser introduzidos na liturgia da igreja. Era o movimento 

musical gospel que estava chegando. Sobre os instrumentos musicais utilizados naquela 

época, ele respondeu: “simplesmente o Harmônio”. 

Concluindo, sobre a liturgia do culto, o pastor coloca:  

Os jovens não tomam conta; quem toma conta da liturgia aqui, sou eu. Não é feito o 
que o jovem quer. É feito o que eu quero, que o conselho quer”. (...) Quem define o 
que vai ser o culto, o que vai ser o louvor, é o pastor. Por isso que tem ele ali. É 
alguém teologicamente preparado para orientar a igreja em todas as áreas. Então, 
você vai deixar um jovem que não tem nem teologia, liderar o culto? (...) Não pode. 
Ele não está preparado prá isso. (informação verbal)54 

A liturgia do culto, elaborada e escrita pelo pastor, consta no Boletim Informativo 

da igreja. Em todos os boletins aos quais tivemos acesso, a liturgia que consta é somente para 

o culto à noite. Em uma escolha aleatória, a título de exemplo, será mencionada a liturgia 

                                                           
52 Informação verbal concedida ao autor em [2015]. 
53 Cf. Ancião, informação verbal concedida ao autor em [2015]. 
54 Cf. Pastor, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
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contida no Boletim do dia 14 de junho de 2015: Prelúdio instrumental – Oração – Leitura 

bíblica: Ageu (1:1-11) – Orações silenciosas de confissão – Oração audível de louvor – Hino 

97 – Leitura bíblica: Ageu (1:13; 2:6-7; 18-19) – Cânticos espirituais – Dízimos e ofertas – 

Oração de louvor e adoração – Cântico: Shalom – Momento de intercessão – Mensagem 

bíblica – Hino: 222 – Oração final – Impetração da benção apostólica – Amém tríplice – 

Poslúdio instrumental. 

As liturgias de todos os cultos seguem esse modelo. Quanto à música sacra 

litúrgica nessa igreja, foram cantados dois hinos do Hinário Novo Cântico, hinário oficial da 

denominação, e o Amém Tríplice que, a propósito, foi cantado, ao final, em todos os cultos do 

domingo à noite. Quanto ao repertório gospel, foram cantados três cânticos cujos nomes não 

constam no Boletim, como consta o número dos hinos. Esses cânticos foram acompanhados 

por vários instrumentos musicais e dirigido pela equipe de cânticos. Já os hinos foram 

acompanhados por um teclado e, às vezes, regido por um integrante da equipe de hinos. Esta 

equipe de hinos procura preservar a tradição do acompanhamento instrumental, nesse caso, 

utilizando um teclado, com o qual se executou a introdução e um interlúdio instrumental, 

antes de cantar a última estrofe, e a conclusão do hino, com o cântico do “Amém”. Há de se 

destacar, no “Amém tríplice”, a atuação do regente congregacional, regência que não ocorreu 

na mensagem musical apresentada pelo Grupo Shalom. 

Em todas as igrejas que compõem a mostra, a Primeira Igreja Presbiteriana é a 

única que ainda preserva a figura e a atuação do regente congregacional para dirigir os hinos 

do hinário oficial.  

Sobre a liturgia do culto, foi solicitado a um dos anciãos, musicista da igreja, que 

fizesse uma comparação da liturgia do culto, quando se tornou membro da igreja e a liturgia 

do culto hoje. Houve modificações? Se houve, quais? “Pouca cousa alterou porque a liturgia 

presbiteriana calvinista é dividida em três partes: Invocação, Adoração e Edificação, e 

sermão dividido em três partes também, baseada em Isaías capítulo 6”55. 

Diante dessas colocações, constatou-se, assim como também na observação 

participante: os cultos aos domingos à noite ocorreram de acordo com a liturgia escrita pelo 

pastor, porém, já se percebe algumas tendências bem sutis por parte da equipe de cânticos, 

como a introdução de pequenas orações e “ministrações”, de forma bem tímida, sem muita 

ênfase, por parte do(a) vocalista dirigente dos cânticos, prática bem característica do 

                                                           
55 Informação verbal concedida ao autor em [2015]. 
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movimento musical gospel deflagrado no Brasil, que aos poucos essa igreja está 

incorporando. 

O Coral Misto da igreja, que fez parte da liturgia dos cultos durante décadas, 

segundo o seu regente, esteve à frente do coral por “27 anos ininterruptos”. Sobre o repertório 

do coral, ele respondeu que era composto de “Hinários diversos, avulsos, e apenas duas 

cantatas de Natal”. Entretanto, na observação participante, não foi detectada a sua 

participação nos cultos. Sobre essa questão, perguntou-se ao pastor: quando assumiu o 

pastorado da igreja, o coral ainda existia? Cuja resposta foi: 

Não. Já tinha acabado. (...) Tinha o coral, eu até pensei em, em reativar o coral. 
Todavia, é... Os jovens não querem. Os mais antigos já não estão tendo voz mais 
prá o coral. (...) Cantou, mas a voz não ajuda mais. Falam assim: “Ó pastor, cantei 
muito, mas hoje a voz não me ajuda”. Então ter um coral não é fácil não. Ter um 
coral tem que ter, a pessoa tem que ter voz, tem que sustentar mesmo. E aí, as 
pessoas que querem já não têm mais... Tem tempo, inclusive agora para os ensaios, 
mas não tem voz. Então tem essa dificuldade para os corais, em muitas igrejas os 
corais estão acabando, porque os jovens não querem saber dos corais, querem mais 
é... grupo, é dança, é, não querem saber de corais”. (informação verbal)56 

 

Existe igrejas que adotam o sistema de coros graduados, com coros para crianças, 

adolescentes, jovens, adultos e para a denominada terceira idade, com repertório de música 

coral acessível, de acordo com as características vocais de cada faixa etária, possibilitando, 

assim, que a igreja tenha vários corais, contrapondo-lhe a uma possível ideia de que coral é 

para “velhos”, e de que grupos são para os jovens.  No caso da música coral para as pessoas 

mais idosas o repertório é diferenciado com músicas em que a extensão, andamento e ritmo 

são favoráveis às pessoas que já apresentam certo desgaste vocal o que dificulta a emissão e 

prolongamento de notas agudas. Com a utilização de um repertório específico e adequado à 

faixa etária, todos poderão participar sem grande esforço vocal. Se conseguem cantar os hinos 

congregacionais, conseguirão cantar o repertório coral. 

Nesse caso, a dificuldade pode estar na falta de conscientização sobre a 

importância da musica coral para a educação musical do indivíduo ou de profissionais 

especialistas para atenderem uma possível demanda. Fato é que, nessa igreja, o coral perdeu o 

espaço na liturgia cúltica, hoje ocupado pela equipe de louvor, constatado no período da 

observação participante, o que caracteriza também uma grande mudança. 

Ainda sobre o coral da igreja, foi perguntado ao seu regente o porquê de ele não 

ter participado da liturgia do culto ultimamente; ao que ele responde: “Parece que os pastores 

modernos optam e apreciam mais os conjuntos instrumentais com vozes pré-gravadas”. 

                                                           
56 Cf. Pastor, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
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Então, o coral acabou?, perguntamos a ele, frente à sua resposta. E o regente disse: “às vezes, 

se reúne o coral e também o grupo de adolescentes em épocas especiais, dirigido pelas 

professoras e algum instrumentista”. Para o regente, esporadicamente, o coral se reúne. 

A figura do regente do coral, que normalmente é também o regente 

congregacional, está desaparecendo nas igrejas? E os corais? Estão acabando? Sobre essas 

questões, o regente do coral disse: “Na minha opinião, hoje, os pastores têm um certo receio 

de perder membros; dão mais prioridade às músicas gospels, que são cantadas pela 

congregação, acompanhadas por instrumentos de percussão, de cordas e metálicos. É mais 

cômodo, segundo eles. Rsrsrsrsrs”. Na execução do repertório musical gospel, não aparece a 

figura do regente; ele é descartável. Guardando as devidas proporções, a bateria, em muitos 

casos, procura desenvolver uma ínfima parte das atividades de um regente, dando o “repique” 

para a entrada, marcando o andamento e a cadência das músicas. 

Foi constatada na liturgia cúltica dominical noturna da igreja a participação de um 

grupo musical denominado Grupo Shalom, que não tem as características de um coral. Ele é 

composto por jovens, adultos e algumas pessoas que participaram do coral da igreja, agora 

cantam nesse grupo. Perguntado a uma ex integrante do coral sobre quais as diferenças de 

cantar no coral e cantar no grupo shalom, ela disse: “O coral é mais criterioso e as músicas 

são mais difíceis. (...) Tenho saudades do coral”57. O repertório do grupo shalom é baseado 

em gravações de grupos musicais como o Grupo Logos e quando há divisão de vozes, ouvem-

se apenas duas vozes, onde praticamente todos cantam de cor e não se percebe utilização de 

pastas com partituras e nem de regente. 

Sobre o Grupo Shalom, que se apresentou em alguns cultos do domingo à noite, 

foi perguntado ao líder da equipe de cânticos se tal grupo estaria sob sua liderança e porque o 

repertório apresentado, constatado na observação participante, foi baseado em Logos, 

Vencedores por Cristo e gravações das décadas de 70, 80 e, às vezes, da década de 90. 

Questionou-se: as músicas que vocês cantam nos cultos são só desse período e desses grupos? 

Só cantam músicas que foram gravadas? Ao explanar sobre essas questões, falando também 

um pouco sobre o repertório do grupo, disse: 

 
 
 
 
 
 

                                                           
57 Informação verbal concedida ao autor em [2015]. 
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Sim. Infelizmente a pessoa que estava à frente do grupo simplesmente o deixou, 
ficando uma lacuna e desordem no conjunto. Como eu já estava com bastantes 
afazeres, a princípio não quis assumir a liderança. Contudo visto à necessidade, 
Deus colocou em meu coração para ficar à frente do grupo e tentar organizar o 
problema. Nosso repertório consistem em músicas que marcaram gerações e novas 
músicas. Contudo o estilo de músicas permanece o mesmo. Gladir Cabral, Stênio 
Marcius, Adoradores, Os Arrais, dentre outros. Quanto a músicas de autoria 
própria ainda não temos, mas é uma excelente ideia. (informação verbal) 58 
 

Não foram ditas as razões pelas quais o líder anterior deixou o grupo, mas que 

“simplesmente o deixou”. Logicamente, existe uma razão ou várias razões, mas esta é outra 

questão. Durante o período de observação participante, esse foi o único grupo musical que se 

apresentou nos cultos, excetuando-se a equipe de cânticos. Constataram-se também alguns 

fiéis, na congregação, cantando as músicas executadas pelo grupo, por serem músicas fáceis e 

muito conhecidas do repertório gospel nesse período, o que difere da música coral, durante a 

qual os fiéis não cantam juntamente com o coral, porque, geralmente, a maior parte do 

repertório não é conhecida, cantando-o a quatro vozes. 

Entretanto, existem igrejas que adotam o sistema de coros graduados, com coros 

para crianças, adolescentes, jovens, adultos e para a denominada terceira idade, com 

repertório de música coral acessível de acordo com as características vocais de cada faixa 

etária possibilitando assim a igreja ter vários corais, contrapondo assim uma possível idéia de 

que coral é para “velhos” e grupos são para os jovens. Nesse caso, a dificuldade pode estar na 

falta de conscientização da importância da musica coral para a educação musical do indivíduo 

ou de profissionais especialistas para atender a uma possível demanda. Fato é, que nessa 

igreja, o coral perdeu o espaço na liturgia cúltica da igreja, hoje ocupada pela equipe de 

louvor, pelo menos no período da observação participante, o que caracteriza também ma 

grande mudança. 

Ainda sobre o coral da igreja perguntou-se ao seu regente porque ele não 

participou da liturgia do culto ultimamente? “Parece que os pastores modernos optam e 

apreciam mais os conjuntos instrumentais com vozes pré gravadas”59. Então o coral acabou? 

“às vezes se reúne o coral e também o grupo de adolescentes em épocas especiais dirigido 

pelas professoras e algum instrumentista”. Para o regente esporadicamente o coral se reúne. 

A figura do regente do coral que normalmente é também o regente congregacional 

está desaparecendo das igrejas? E os corais? Estão acabando? Sobre essa questão, o regente 

do coral disse: “Na minha opinião, hoje, os pastores têm um certo receio de perder membros, 

dão mais prioridade as músicas gospeis, que são cantadas pela congregação, acompanhadas 
                                                           
58 Entrevista concedida ao autor em [2015]. 
59 Informação verbal concedida ao autor em [2015]. 
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por instrumentos de percussão, de cordas e metálicos. É mais cômodo segundo eles. 

Rsrsrsrsrs”.60 Na execução do repertório musical gospel não aparece a figura do regente; ele é 

descartável. Guardando as devidas proporções, a bateria, em muitos casos, procura 

desenvolver uma pequena parte das atividades de um regente, dando o “repique” para a 

entrada, marcando o andamento e a cadência das músicas. 

Diante de tudo o que foi dito, foi perguntado ao pastor: em sua opinião, como 

deverá ser a música da igreja nas próximas décadas? Quais serão os destinos da música nessa 

igreja? Sendo a sua resposta: 

Eu acho que a música vai ter prejuízo. (...) Tem havido uma preocupação das 
igrejas com a área da música. Graças a Deus. (...) Mas ao mesmo tempo que parece 
promissor, olha, olha aqui na nossa igreja: Nós temos hoje daqui da igreja fazendo 
conservatório, só xxxxxx (se referindo a um diácono). (...) xxxx, xxxxx, xxxxxx, (Se 
referindo a professoras formadas em música em nível superior), nenhuma delas está 
atuando no louvor da igreja. (...) Se continuar com essa tendência, o, o movimento 
gospel vai arrebentando com força. Porque se você não prepara, você... é porque 
você não leva a música tão a sério. (...) Porque no conservatório, (...) Você vai ser 
apresentado prá música; você vai levar a música a sério, a importância da música. 
(...) Realmente, o gospel é esse ôba ôba. (...) Vai depender muito da liderança 
dessas igrejas, quer dizer: Tem igrejas que já aderiram, mas existem igrejas 
históricas que ainda seguram. É difícil porque... é... você... se você tiver uma 
liderança forte, comprometida, a igreja não vai ser afetada (informação verbal) 61 . 
(grifo nosso). 
 

Como citado anteriormente, a igreja, através de sua história, teve sempre uma 

liderança forte e comprometida com os princípios bíblicos e com os da Igreja Presbiteriana do 

Brasil, o que não foi suficiente para não ser afetada por esses movimentos, causando, 

consequentemente, cisão, como descrito pelo pastor. A atual liderança da igreja também segue 

os mesmo princípios e mantém-se comprometida com a preservação da liturgia cúltica. O 

prejuízo que a música terá (ao qual se refere o pastor) está no fato de que, hoje, as pessoas não 

querem mais estudar Música, e os que são formados em Música não atuam na música da 

igreja, na equipe de cânticos ou na equipe de hinos. Vale ressaltar que Montes Claros possui 

duas escolas de música, públicas, que oferecem o ensino de música em nível fundamental, 

médio e superior. A questão para se refletir é: como será quando essa geração passar, em 

relação à explosão do mercado musical gospel no presente século? 

A Primeira Igreja Presbiteriana de Montes Claros tem se utilizado de diversos 

recursos tecnológicos em seus cultos, como o computador e dois Datashow para projetar as 

letras dos cânticos e dos hinos, considerando-se que poucos fiéis possuem o hinário impresso, 

e que a maioria prefere ler na projeção. Nesse sentido, foi perguntado ao pastor sobre como 

                                                           
60 Cf. Regente do coral, informação verbal concedida ao autor em [2015]. 
61 Cf. Pastor, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
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seriam os cultos sem a utilização das diversas mídias (Datashow, computador etc.), sobre a 

utilização da mídia impressa Hinário Novo Cântico sendo substituída pela projeção da letra. E 

questionou-se: isso poderá ocorrer também com a bíblia, considerando-se que, na maioria das 

igrejas, os textos são projetados na parede e muitos têm a bíblia virtual em seus tablets e 

celulares? Não seria uma tendência para o século XXI, como reagem os irmãos mais idosos? 

E o pastor respondeu: 

 
Olha! Aqui na nossa igreja não projeta textos. Se os textos são projetados, as 
pessoas não, não trazem a bíblia. Mas, na verdade, essa tendência da tecnologia é 
tão forte que as pessoas, principalmente os mais jovens hoje serão a... os líderes da 
igreja, e eles não trazem a bíblia mais. Porque? Porque hoje você tem a bíblia em 
várias versões, no celular e no tablet. Então, as pessoas trazem para a igreja, não 
trazem a bíblia, mas o celular e o tablet. E fica muito difícil porque a pessoa ta lá 
mexendo, na hora do culto, e você fala assim, é... está lendo a bíblia? está 
consultando o texto bíblico que a gente ta lendo? ou ela está é... no facebook? ou 
ela está... mandando mensagem, recebendo mensagem?. Tem pessoas que, termina 
o culto, eu percebo isso; termina o culto, no domingo, tem jogo do cruzeiro ou do 
atlético, e quando eu chego na porta alguém já, já... Ô pastor, seu time ganhou; seu 
time perdeu; e estava na igreja, ligado, com o celular; conectado, e o culto 
acontecendo. Ele prestou atenção no culto? Não prestou. (...) Não estava prestando 
um culto a Deus. Então, a tendência a qual nós temos que lutar, mas parece que 
estamos perdendo, a batalha contra isso aí. (...) Agora o que a gente pode fazer, o 
que depende da gente fazer, a gente faz. Por exemplo: Não projeta textos bíblicos no 
datashow. São só os hinos, mesmo assim, os hinos por causa dos visitantes. (...) 
Então, você não está achando hoje com facilidade mais, hinários prá poder vender, 
porque você tem hoje bíblia com hinário, por causa dessa dificuldade de o povo 
levar os dois, bíblia e hinário; estão colocando tudo na bíblia. (...) Na escola bíblica 
dominical, eu uso o datashow, porque é uma aula, e a noite eu não uso o datashow 
porque é o sermão. Olha, eu vou falar: a gente está vivendo um momento que,... 
antigamente era, era característica do crente carregar a bíblia. Hoje não é mais. 
É... porque? Porque os crentes foram deixando de carregar a bíblia mesmo, 
deixando de ler, e... porque a igreja católica, por exemplo, quando entrou o 
movimento carismático, eles passaram a carregar a bíblia. Então se está na rua 
com a bíblia na mão,... Antigamente era. Hoje não. Hoje tem pessoa que está 
falando em Jesus e está com a bíblia, você vira prá ela e fala assim: Você é 
evangélico? Ele, não. Eu sou católico carismático. O movimento católico 
carismático, ele, ele canta os nossos cânticos e os nossos hinos. A tecnologia veio 
prá ficar. Não sabendo usar, não tendo critérios para usar, trazem muitos 
malefícios. A questão da bíblia mesmo, é uma questão de conscientização; olha! 
Você está no culto, é um culto a Deus, você tem a bíblia, você tem o hinário no seu 
celular; Só leia a bíblia, só cante os hinos, não utilize e-mails. Desligue o seu 
celular nesse sentido. (...) Prá você ver, a tecnologia. Eu tenho o tablet. Ele é só prá 
esboços das mensagens. (...) Antigamente era um livro, um cadernão, um livrão. 
Alguns pastores tinham até uma pasta-arquivo, levava a pro culto. Hoje, é... eu já 
deixo o tablet lá, e as pessoas nem vêem que eu entrei com o tablet para a igreja. O 
tablet está aqui em cima do púlpito, no lugar onde eu vou pregar. Eu tenho a bíblia 
no tablet, mas eu não uso a bíblia do tablet; eu uso a minha bíblia. A gente que é 
líder, você tem que dar o exemplo. Então, veio prá ficar. Isso é uma luta inglória 
(informação verbal) 62 
 

Primeiramente, quanto ao Hinário Novo Cântico, este pesquisador procurou em 

praticamente todas as livrarias evangélicas do Brasil, pela internet, e não encontrou tal 

                                                           
62 Entrevista concedida ao autor em [2015]. 
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Hinário com música em formato impresso, e nem as partituras dos hinos desse Hinário em 

PDF, na forma virtual. A procura aconteceu também em livrarias seculares, assim como na 

Estante Virtual e no Mercado livre, dentre outros. Segundo o proprietário de uma das 

livrarias, “a sua edição não é mais comercial. Não vende”. Na observação participante, 

percebeu-se que pouquíssimos fiéis tinham o Hinário, e que eram pessoas de idade mais 

avançada. Os jovens não possuem o Hinário, e utilizam a letra projetada para cantar. Sendo 

assim, o mercado musical gospel, com seu repertório, tem contribuído para a desvalorização 

de um patrimônio da denominação.  

Quanto à bíblia no formato de mídia impressa, a maioria dos fiéis ainda a possui e 

utilizam-na nos serviços cúlticos da igreja. Entretanto, vários fiéis preferem utilizar a sua 

bíblia virtual. Ao invés de carregarem a bíblia para a igreja, levam o seu smartphone ou 

tablet, embora haja um empenho da liderança da igreja no sentido de não projetar as letras dos 

textos bíblicos, para que cada um leia-os em sua bíblia, seguindo o exemplo de seu líder 

espiritual. Contudo, o pastor entende que parece estar perdendo a batalha, e o coloca entre a 

tradição e a inovação. 

A observação participante constatou também que os cultos dos domingos à noite 

terminam sempre com o “Amém Tríplice”, geralmente regido; regência que acontece também 

em alguns hinos do Hinário Novo Cântico, hinário oficial da denominação. Também a 

impetração da bênção apostólica se faz presente em vários cultos, de acordo com os boletins, 

prática esta que está desaparecendo das igrejas históricas; em muitas delas, acontecendo 

somente em ocasiões especiais. Nas demais igrejas que compõem a mostra não foi impetrada 

a benção apostólica em nenhum dos cultos em que aconteceu a observação participante.  

Foram aplicados questionários aos integrantes da equipe de cânticos e aos da 

equipe de hinos, ambas as equipes responsáveis pela preparação e pela execução da música na 

liturgia cúltica, a fim de saber o que pensam sobre vários aspectos que envolvem a utilização 

da música sacra litúrgica em seus serviços cúlticos.  

Inicialmente, serão tabulados os dados referentes aos questionários respondidos 

pelos integrantes da equipe de cânticos, conforme nomenclatura utilizada pelo pastor da 

igreja. Sendo assim, ao nos referirmos à Primeira Igreja Presbiteriana de Montes Claros, 

utilizaremos esses termos. 

A primeira pergunta foi elaborada para encontrar o percentual de homens e de 

mulheres, assim como a faixa etária predominante, traçando o perfil dos que atuam na equipe 

de cânticos. Os dados obtidos apontam o seguinte resultado: 100% dos integrantes da equipe 
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de cânticos que responderam aos questionários são do sexo masculino. Entretanto, na 

observação participante, constatou-se a presença de mulheres atuando na equipe cânticos. 

A faixa etária dos integrantes da equipe de cânticos ficou assim:  

 

Tabela 23 – Faixa etária dos integrantes do Ministério de Música 

Faixa etária 28,57 % 28,57 % 28,57 % 14,29 % 
15 a 20 anos X -  - - 
21 a 25 anos - X - - 
31 a 35 anos - - - X 
Mais de 40 anos - - X - 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

A tabela acima mostra que 57,14% dos integrantes da equipe de cânticos têm 

menos de 25 anos de idade. Assim como nas duas igrejas anteriores, há grande percentual de 

integrantes na faixa etária dos 15 a 20 anos, e o mesmo percentual de integrantes com mais de 

40 anos. São duas gerações que atuam juntas, com preferências musicais, quanto a gêneros e 

estilos, diferentes. Destaca-se que essa foi a única igreja, entre as que compõem a mostra, que 

possui integrantes com mais de 40 anos de idade na equipe de cânticos, dirigindo um 

repertório gospel. Nesse caso, pode estar aí a explicação para o fato de que o repertório 

utilizado nessa igreja é, em sua maioria, das décadas de 70 e 80. Às vezes, entretanto, da 

década de 90, como constatado na observação participante. 

A segunda pergunta procurou saber se os integrantes da equipe de cânticos já 

estudaram ou estudam música, e o resultado obtido foi o seguinte:  

Gráfico 26 – Formação Acadêmico-Musical  

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Pelos dados do Gráfico 26, verifica-se que a maioria não estudou ou não estuda 

música, sendo muito comum, nas igrejas históricas, o fato de a música ser dirigida por leigos. 

Todavia, em entrevista com o pastor da igreja, ele disse: “Temos muitos membros da igreja 

que são formados em Música e não atuam no louvor da igreja”. Sendo assim, a grande 

indagação que fica é: porque não participam? 

Já estudou ou estuda música?

NÃO - 57,16 %

SIM - 42,84 %
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A terceira pergunta inquiriu: Por quanto tempo estudou ou estuda música e 

chegou-se ao seguinte resultado:  

Tabela 24 – Tempo de estudo de música 

Tempo de estudo 57,16 % 14,28 % 14,28 % 14,28 % 
Não estudou X - - - 
Estudou menos de 1 ano - X - - 
Estudou de 5 a 6 anos - - X - 
Estudou mais de 10 anos - - - X 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Diante desses dados, pode-se verificar que mais da metade dos integrantes da 

equipe de cânticos não estudou música, associada a um percentual de 14,28% que só estudam 

ou estudaram por menos de um ano. Portanto, 71,44% dos integrantes da equipe são leigos em 

música. 

A quarta pergunta indagou se o integrante da equipe de cânticos possui formação 

acadêmico-musical. A resposta foi unânime: 100% responderam que não têm formação 

acadêmico-musical, apesar de 42,84% terem estudado música. A história da música 

evangélica no Brasil mostra que, no protestantismo histórico, a música, na maioria das igrejas, 

era dirigida por leigos, dada a falta de escolas especializadas, o que não é o caso da cidade de 

Montes Claros, a partir da segunda metade do século XX. 

A quinta pergunta procurou saber como o musicista começou a atuar na equipe de 

cânticos da igreja, e as respostas dadas apresentaram os seguintes resultados:  

Gráfico 27 – Critérios de seleção  

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

As opções “fui eleito pela assembleia da igreja”, “fui indicado pelo conselho da 

igreja”, “fiz um teste de aptidão musical” e “outro critério, a especificar” não foram marcadas. 

Isto significa que como critério para se participar da equipe de cânticos, além de ser membro 

da igreja, basta se apresentar como voluntário/vocacionado ou ser convidado por quem é de 

direito, geralmente, o líder, não sendo necessária a aplicação de teste de aptidão musical. 

Como começou a atuar na equipe de cânticos

Me apresentei como 
voluntário/vocacionado - 71,43 %

Fui convidado(a) - 28,57 %
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Sendo assim, qualquer membro da igreja pode participar da equipe, desde que se apresente 

como voluntário/vocacionado, ou seja, convidado. 

A sexta pergunta foi elaborada no sentido de se saber quais dificuldades os 

integrantes da equipe de cânticos encontram para exercerem suas atividades, e chegou-se à 

seguinte conclusão:  

Tabela 25 – Dificuldades para exercer as atividades musicais 

Dificuldades para exercer as atividades 28,57 % 28,57 % 28,57 % 14,29 % 

Falta de ensaioss regulares X - - - 
Falta de tempo para ir aos ensaios - X - - 
Não tem dificuldade - - X - 
Outro - Especificar - - - X 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Os que responderam à opção “outro” disseram que a dificuldade é devido à “Falta 

de compromisso dos integrantes”. Se 71,43% responderam que, para participar da equipe de 

cânticos, se apresentaram como voluntários ou vocacionados, no entendimento de 14,29% 

existe a falta de compromisso dos integrantes. Logicamente, em um trabalho grupal, a 

participação de todos é de fundamental importância para obter bons resultados. Todavia, 

28,57% dos integrantes disseram que lhes falta tempo para irem ao ensaio, e outros 28,57% 

alegaram a falta de ensaios regulares. 

A sétima pergunta procurou saber quantas horas a equipe de cânticos ensaia por 

semana, e obteve a seguinte resposta:  

Gráfico 28 – Tempo de ensaio semanal  

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 
 

Na questão anterior, 28,57% responderam que faltam ensaios regulares, 

entretanto, por dois sábados seguidos este pesquisador foi aos ensaios para observar como 

eles acontecem só apareceu um integrante aos ensaios, além de seu líder. Perguntado ao líder 

da equipe o motivo, a resposta foi: “Nós estamos passando por uns probleminhas”63. 

                                                           
63 Informação verbal concedida ao autor em [2015]. 

43%

43%

14%

Quantas horas a equipe ensaia por semana?

1 a 2 h. 42,86 %

3 a 4 h. 42,86

2 a 3 h. 14,28 %
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A oitava pergunta foi elaborada para saber a opinião dos integrantes da equipe de 

cânticos sobre a remuneração, por parte da igreja, para os musicistas, e indagou: você entende 

que o Ministro de Música, instrumentista ou cantor deveriam ser remunerados, pela igreja, por 

seu trabalho? 

 Houve unanimidade na opinião dos integrantes da equipe de cânticos, sendo que 

todos responderam “Não”. O líder da equipe de cânticos também confirma: “Não. Todos são 

voluntários”. Mesmo diante da realidade em que muitas igrejas históricas remuneram o 

Ministro de Louvor ou instrumentista, essa compreensão ainda não alcançou os respondentes, 

integrantes da equipe de cânticos da igreja. 

A nona pergunta diz: Há quanto tempo o integrante da equipe de cânticos é 

membro desta igreja. As respostas obtidas foram as seguintes: 

Tabela 26 – Tempo que é membro da igreja 

Hà quanto tempo 42,88 % 14,28 % 14,28 % 14,28 % 14,28 % 
Menos de 1 ano - - - - X 
De 3 a 4 anos - - - X - 
De 7 a 8 anos - - X - - 
De 16 a 20 anos - X - - - 
Mais de 20 anos X - - - - 

 Fonte: Arquivo Pessoal 
 

Assim como no Ministério de Louvor da Primeira Igreja Batista, existem 

integrantes da equipe de cânticos que são membros da Primeira Igreja Presbiteriana de 

Montes Claros a menos de um ano, assim como há aqueles que são membros da igreja por 

mais de 20 anos. 

Acrescenta-se que esses 14,28% que responderam que são membros da igreja a 

menos de um ano também participam da equipe de louvor a menos de um ano, tendo sido 

convidados para participarem; também nunca participaram de qualquer evento específico 

sobre música sacra e liturgia. Já 57,16% são membros da igreja há mais de 15 anos, 

considerando-se que a igreja batiza crianças, podem ser jóvens. 

A décima pergunta se propôs a investigar por quanto tempo o musicista é 

integrante da equipe de cânticos, e chegou-se ao seguinte resultado:  

Tabela 27 – Tempo que participa da equipe de cânticos  

Hà quanto tempo 42,88 % 14,28 % 14,28 % 14,28 % 14,28 % 
Menos de 1 ano - - - - X 
De 1 a 2 anos - - - X - 
De 3 a 4 anos X - - - - 
De 7 a 8 anos - - X - - 
Mais de 20 anos - X - - - 

Fonte: Arquivo Pessoal 



 

Também nesse caso existem fiéis que participam da equipe de cânticos há menos 

de um ano, assim como há aqueles que participam por mais de 

reverendo, “Tem um presbítero que é conselheiro da equipe de cânticos

A décima primeira pergunta procurou saber se o integrante da equipe de cânticos 

já fez algum curso ou minicurso, participou de congresso, seminário, simp

ou assistiu a alguma palestra específica sobre música sacra, apurando

resultados:  

Gráfico 29 

 

Pode-se constatar que a maioria dos integrantes dessa equipe declararam 

conhecimentos específicos advindos da participação em eventos sobre música sacra.

A décima segunda pergunta procurou saber se o integrante da equipe de cânticos 

já fez algum curso ou minicurso, participou de congresso, seminário, simpósio ou workshop 

ou assistiu a alguma palestra específica sobre liturgia musical para o culto de uma igreja 

presbiteriana histórica, chegando

Os 85,72% que responderam que não participaram de qualquer evento específico 

sobre liturgia musical para o culto foram convidados ou se apresentaram como voluntários 

 

Também nesse caso existem fiéis que participam da equipe de cânticos há menos 

de um ano, assim como há aqueles que participam por mais de 20 anos. Entretanto, segundo o 

Tem um presbítero que é conselheiro da equipe de cânticos”.

A décima primeira pergunta procurou saber se o integrante da equipe de cânticos 

já fez algum curso ou minicurso, participou de congresso, seminário, simp

ou assistiu a alguma palestra específica sobre música sacra, apurando

Gráfico 29 – Eventos sobre música sacra 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

se constatar que a maioria dos integrantes dessa equipe declararam 

conhecimentos específicos advindos da participação em eventos sobre música sacra.

A décima segunda pergunta procurou saber se o integrante da equipe de cânticos 

já fez algum curso ou minicurso, participou de congresso, seminário, simpósio ou workshop 

u assistiu a alguma palestra específica sobre liturgia musical para o culto de uma igreja 

presbiteriana histórica, chegando-se às seguintes respostas:  

Gráfico 30 – Eventos sobre liturgia 

Fonte: Arquivo Pessoal 
 

Os 85,72% que responderam que não participaram de qualquer evento específico 

sobre liturgia musical para o culto foram convidados ou se apresentaram como voluntários 

SIM -

57,14 %

57%

NÃO -

42,86 %

43%

Participou de evento sobre música 
sacra?

NÃO -

85,72 %

86%

SIM -

14,28 %

14%

Já participou de algum evento sobre liturgia?
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Também nesse caso existem fiéis que participam da equipe de cânticos há menos 

20 anos. Entretanto, segundo o 

”.  

A décima primeira pergunta procurou saber se o integrante da equipe de cânticos 

já fez algum curso ou minicurso, participou de congresso, seminário, simpósio ou workshop 

ou assistiu a alguma palestra específica sobre música sacra, apurando-se os seguintes 

se constatar que a maioria dos integrantes dessa equipe declararam ter 

conhecimentos específicos advindos da participação em eventos sobre música sacra. 

A décima segunda pergunta procurou saber se o integrante da equipe de cânticos 

já fez algum curso ou minicurso, participou de congresso, seminário, simpósio ou workshop 

u assistiu a alguma palestra específica sobre liturgia musical para o culto de uma igreja 

 

Os 85,72% que responderam que não participaram de qualquer evento específico 

sobre liturgia musical para o culto foram convidados ou se apresentaram como voluntários 
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e/ou vocacionados para participar da equipe, não lhes sendo necessário ter conhecimentos 

sobre liturgia, mesmo que fosse, tal convite, para participar de uma liturgia do culto. 

A décima terceira pergunta inquiriu aos integrantes da equipe de cânticos: qual a 

sua preferência para ser utilizada nos serviços cúlticos da igreja: música gospel, hinos 

tradicionais ou qualquer um dos dois? As respostas obtidas mostram:  

Gráfico 31 – Preferências musicais  

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 
 

É interessante destacar que nenhum integrante da equipe de cânticos respondeu 

preferir somente os hinos do Hinário Novo Cântico. Na observação participante, também 

ficou constatado certo equilíbrio quantitativo entre os corinhos e os hinos tradicionais 

cantados. A preferência da maioria dos integrantes da equipe de cânticos é pela música 

gospel. 

Sendo hinos ou sendo cânticos, o entendimento do pastor é: 

 
A nossa visão aqui, meu irmão, é o seguinte: O cântico, seja o hino, seja ele o 
cântico, ele tem que ser congregacional, porque não é um cântico individual. O 
culto não é lugar do irmão prestar adoração individual a Deus. O irmão está 
reunido coletivo. O culto é coletivo. (informação verbal)64 
 
 

Essa visão praticamente exclui a participação do solista vocal ou instrumental na 

equipe de cânticos, assim como também nas demais partes do culto, o que aconteceu durante a 

observação participante, não sendo constatada a participação do solista vocal, excetuando-se a 

do solista instrumental que aconteceu durante os cânticos conforme constatado na observação 

participante. A visão de que os fiéis devem participar dos serviços cúlticos iniciou-se com 

Lutero, na Reforma Protestante, devolvendo-lhes tal privilégio; entretanto, perdurava a 

participação dos corais e dos solos de órgão, como exposto no segundo capítulo deste 

trabalho. 

                                                           
64 Cf. Pastor, entrevista concedida ao autor em [2015]. 

Gospel -

57,15

57%

Não tenho 

preferência. 

Qualquer 
um - 42,85 …

Qual sua preferência musical para o culto?



211 
  

A décima quarta pergunta procurou saber qual a opinião dos integrantes da equipe 

de cânticos sobre ser destinado o maior tempo no culto: para a música ou para a mensagem? 

As respostas recebidas apresentaram os seguintes dados: 

Gráfico 32 – Tempo de música no culto 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 
 

Embora a visão pastoral e a orientação para a equipe, de acordo com a entrevista, 

seja a de que “O culto, ele tem vários elementos: os cânticos são um elemento do culto; tem 

outros elementos que têm igual importância e devem ter o mesmo espaço, com predominância 

da pregação da palavra de Deus, porque o centro do culto é a pregação da palavra de 

Deus”, ainda assim, 28,57% dos integrantes da equipe responderam que o maior tempo 

utilizado no culto deveria ser para a música. 

A décima quinta pergunta foi: você toma conhecimento do título ou do tema da 

mensagem que será pregada para escolher e preparar as músicas que serão utilizadas no culto? 

Os dados obtidos foram:  

Gráfico 33 – Título/Tema da mensagem  

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 
 

Sobre esta questão, o líder da equipe de cânticos disse: “Estou estabelecendo 

agora um protocolo para o louvor para que possamos saber o tema da mensagem para 

podermos ter um rumo na escolha”65. Essa atitude revela o desejo do líder da equipe e 

contempla o aspecto pedagógico da música, isto é, a música auxiliando à mensagem, 

                                                           
65 Informação verbal concedida ao autor em [2015]. 
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característico das igrejas históricas, prática esta seriamente ameaçada pela explosão do 

movimento musical gospel, que privilegia o quantitativo em detrimento do qualitativo, como 

tem acontecido em outras igrejas. Na observação participante ficou constatado parte de um 

repertório musical gospel sem muita relação com a prédica, embora as “ministrações” façam 

pequenas menções ao conteúdo das músicas. 

A décima sexta pergunta se propôs a investigar qual o critério utilizado para a 

escolha das músicas que serão executadas no culto, e chegou-se ao seguinte resultado: 100 % 

dos integrantes da equipe de louvor responderam que a escolha das músicas que serão 

executadas nos cultos é feita entre os integrantes da equipe de louvor. O líder da equipe de 

cânticos, que é membro da igreja a 5 anos e está a frente da equipe a 3 anos disse que: 

“Algumas vezes o pastor coloca na Liturgia alguns cânticos em momentos oportunos do 

culto. Algumas vezes também ele recomenda algumas músicas, mas normalmente somos nós 

mesmos quem escolhemos”66. Entretanto, os cânticos escolhidos pela equipe são submetidos a 

apreciação e análise do pastor que disse: “Os cânticos também são selecionados por mim. Se 

querem ensinar um cântico novo, tem que me procurar, passar a letra do cântico prá eu 

poder analisar”67. Há de se destacar que a música gospel utilizada nos cultos dos domingos à 

noite, durante o período da observação participante, a maioria dos cânticos eram mais antigos 

e não estão sendo veiculados mais na mídia atualmente. Sobre esse fato constatado pela 

observação participante, foi perguntado ao líder da equipe de cânticos: Há alguma restrição 

por parte da liderança da igreja no sentido de se cantar músicas gravadas mais recentemente? 

A resposta foi: “Não. A questão é avaliar se o embasamento bíblico da música tem 

propriedade e se é um cântico congregacional. Eu mesmo faço questão de avaliar esses dois 

princípios. Caso haja algum problema, entro em contato com o Pastor”68. 

Tanto nas palavras do pastor quanto nas palavras do líder da equipe de cânticos há 

uma preocupação com o canto congregacional, onde os fiéis participam ativamente, forma de 

cantar resgatada por Martinho Lutero no século XVI, quando se ouvia bem a voz dos fiéis. 

Situação diferente se apresenta atualmente na música gospel utilizada no canto 

congregacional na maioria das igrejas históricas, onde se ouve em alto e bom som o volume 

das vozes dos vocalistas, sobressaindo a voz do lider que ministra, e instrumentos, devido aos 

recursos tecnológicos e praticamente não se ouve a voz dos fiéis, abafada pela massa sonora 

produzida por microfones e instrumentos. Com essa ênfase no canto congregacional, por parte 

                                                           
66 Cf. Líder da equipe, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
67 Cf. Pastor, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
68 Cf. Líder da equipe de cântico, entrevista concedida ao autor em [2015]. 



 

dessa igreja, não se percebeu nos cultos dominicais a par

instrumental na liturgia do culto.

As demais opções sugeridas e que não foram marcadas são: “o líder do grupo de 

cânticos escolhe”; “o pastor escolhe”; “utilizam

gravados”; “utilizam-se as músicas veiculadas durante a semana nas rádios FM evangélicas”; 

e “outro, a especificar”.  

A décima sétima pergunta procurou saber como os integrantes da equipe de 

cânticos aprendem os novos hinos e/ou cânticos para o culto cristão. Como existem várias 

possibilidades, essa pergunta permitiu a marcação de mais de uma opção

resultados: 

Tabela 28 

Como aprendem os novos cânticos

Celular
O líder ensina nos ensaios

Partitura
YouTube

Algumas opções não foram marcadas: “pelo CD”; “pelo DVD”; “recebo a 

gravação via e-mail”; “outra forma, a especificar”. Verifica

aprende as músicas da forma tradicional, ou seja, ensinadas pelo líder.

A décima oitava pergunta procu

cânticos já foi a um show 

seguinte resultado:  

O fato de 71,43% já terem ido a um show 

indício de terem sido influenciados pelo repertório, pelos ritmos e pelas práticas 

características do estilo, como as “ministrações”, as palmas e as expressões corporais, embora 

pouco se apliquem nos momentos de cânticos da igre

 

dessa igreja, não se percebeu nos cultos dominicais a participação de solis

instrumental na liturgia do culto. 

As demais opções sugeridas e que não foram marcadas são: “o líder do grupo de 

cânticos escolhe”; “o pastor escolhe”; “utilizam-se as músicas dos últimos CDs/DVDs 

se as músicas veiculadas durante a semana nas rádios FM evangélicas”; 

A décima sétima pergunta procurou saber como os integrantes da equipe de 

cânticos aprendem os novos hinos e/ou cânticos para o culto cristão. Como existem várias 

possibilidades, essa pergunta permitiu a marcação de mais de uma opção

Tabela 28 – Como aprendem as músicas 

Como aprendem os novos cânticos 85,72 % 28,57 % 14,28 %

Celular - X - 
O líder ensina nos ensaios X - - 

Partitura - - X 
YouTube - - - 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

opções não foram marcadas: “pelo CD”; “pelo DVD”; “recebo a 

mail”; “outra forma, a especificar”. Verifica-se, contudo, que a maioria ainda 

aprende as músicas da forma tradicional, ou seja, ensinadas pelo líder. 

A décima oitava pergunta procurou investigar se algum integrante da equipe de 

cânticos já foi a um show gospel em Montes Claros com ingresso pago, chegando

Gráfico 34 – Show Gospel  

Fonte: Arquivo Pessoal 
 
 

O fato de 71,43% já terem ido a um show gospel, de alguma forma, pode ser 

indício de terem sido influenciados pelo repertório, pelos ritmos e pelas práticas 

características do estilo, como as “ministrações”, as palmas e as expressões corporais, embora 

pouco se apliquem nos momentos de cânticos da igreja. O que a igreja já absorveu e que 

SIM -
71,43 %

71%

NÃO -
28,57 %

29%

Já foi a um show gospel com ingresso pago?
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ticipação de solistas, seja vocal ou 

As demais opções sugeridas e que não foram marcadas são: “o líder do grupo de 

se as músicas dos últimos CDs/DVDs 

se as músicas veiculadas durante a semana nas rádios FM evangélicas”; 

A décima sétima pergunta procurou saber como os integrantes da equipe de 

cânticos aprendem os novos hinos e/ou cânticos para o culto cristão. Como existem várias 

possibilidades, essa pergunta permitiu a marcação de mais de uma opção, ficando assim os 

14,28 % 14,28 % 

- 
- 
- 
X 

opções não foram marcadas: “pelo CD”; “pelo DVD”; “recebo a 

se, contudo, que a maioria ainda 

rou investigar se algum integrante da equipe de 

em Montes Claros com ingresso pago, chegando-se ao 

 

, de alguma forma, pode ser 

indício de terem sido influenciados pelo repertório, pelos ritmos e pelas práticas 

características do estilo, como as “ministrações”, as palmas e as expressões corporais, embora 

ja. O que a igreja já absorveu e que 
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caracteriza uma grande mudança foi a inclusão de alguns ritmos e instrumentos musicais antes 

considerados profanos pelos conservadores; de forma tímida, também as ministrações e as 

palmas. 

A décima nona pergunta procurou saber a opinião dos integrantes da equipe de 

cânticos sobre quais instrumentos musicais podem ser utilizados nos cultos de uma igreja 

presbiteriana histórica. Como a elaboração da pergunta permitiu a marcação de mais de uma 

opção, tem-se: “X”, para os instrumentos que podem ser utilizados, e “-”, para os 

instrumentos que não podem ser utilizados nos cultos. Os resultados obtidos foram os 

seguintes: 

Tabela 29 – Instrumentos musicais 

Instrumentos Musicais 100 % 85,71 % 71,42 % 28,57 % 14,28 % 
Acordeão - - - - X 
Afoxé - - - - - 
Agogô - - - - - 
Atabaque - - - - - 
Bateria X - - - - 
Berimbau - - - - - 
Cajon - - - X - 
Carrilhão - - - - - 
Cavaquinho - - - - - 
Contra baixo X - - - - 
Fla uta Doce - X - - - 
Flauta Transversal - X - - - 
Guitarra X - - - - 
Órgão - - X - - 
Pandeiro - - - - X 
Piano - X - - - 
Reco-Reco - - - - - 
Rebolo - - - - - 
Saxofone X - - - - 
Teclado X - - - - 
Triângulo - - - - - 
Viola - - - X - 
Violão  X - - - - 
Violino - X - - - 
Outros Instrumentos - - - - - 

Fonte: Arquivo Pessoal 
 

Há de se destacar que alguns instrumentos listados não foram marcados, 

entendendo-se, portanto, que não podem ser utilizados nos serviços cúlticos da igreja: 

berimbau, rebolo, atabaque, reco-reco, cavaquinho, afoxé, triangulo, carrilhão e agogô. A 

opção “todo e qualquer instrumento musical” não foi marcada por nenhum integrante da 

equipe de cânticos. 

Sobre essa questão, o reverendo pondera: 
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Pode ser que no princípio da história da igreja aqui, tenha acontecido. Mas quando 
eu cheguei eu já peguei a igreja tendo esses instrumentos. Então já eram aceitos 
pela igreja, porque, ó, a bateria, é... bateria, falam que ela é do rock, e que ela é do 
diabo. Mas, na verdade, se você for ver, o rock tem bateria, mas o rock tem guitarra 
também. Então a guitarra também seria. Você vê o piano, a igreja tem o piano. O 
piano não é um instrumento sacro. Aí você vai ter o harmônio, você vai ter o órgão, 
que são instrumentos sacros. (...) Então o piano não é. É mais clássico. (informação 
verbal)69 

Os instrumentos que a igreja tinha e que utilizava quando o pastor atual assumiu 

eram: órgão, teclado, violão, guitarra, contrabaixo e bateria, instrumentos já incorporados à 

liturgia cúltica da igreja e que permanecem sendo utilizados até hoje, exceto o órgão. Quanto 

à aceitação ou não da bateria na igreja, um dos membros disse:  

Eu me lembro das grandes discussões entre os líderes sobre: Permita ou não 
permita a bateria. E no primeiro momento a bateria foi admitida no salão de culto 
de jovens e não no salão principal. Interessante. Como se aquele lugar é, é mais 
santo. E dentro da igreja presbiteriana, pelo que a gente tem conhecimento, é... 
houve rupturas, igrejas que se dividiram mesmo por causa desta questão, 
principalmente quando havia uma liderança bastante rígida e incapaz de promover 
o diálogo com a nova geração que estava chegando. (informação verbal)70 

Ainda sobre os problemas advindos da utilização de diversos instrumentos 

musicais nos cultos da igreja, o reverendo responde e conclui seu argumento: 

Mas, então eu não enfrentei nenhuma dificuldade quanto a isso. A bateria já estava. 
Agora alguns instrumentos não entram porque o próprio povo, que é da igreja, os 
que estão tocando, são filhos de pessoas que já tem uma formação. Já tivemos 
encontros aqui. Por exemplo: Num sábado tem um culto jovem. Aí, sim, quando é 
um culto jovem, encontro jovem, no culto, nós já tivemos aqui a percussão, nós já 
tivemos aqui o cajon... Então, entraram outros instrumentos, mas porque não é um 
culto da igreja, do domingo. Então o uso dos instrumentos lá em cima, porque os 
jovens gostam disso, então usam o cajon. (...) Eu não vejo dificuldade nisso porque 
o instrumento em si, ele não é, não é de Deus ou do diabo. Ele é de Deus. Não existe 
instrumento do diabo. Agora o uso, você pode usar uma guitarra, do diabo, você 
pode usar um piano, do diabo, você pode usar um órgão, do diabo. (...) Agora, tem 
alguns instrumentos que eles vão causar mais problema do que edificação prá 
igreja. Você pega por exemplo, o atabaque, vem tocar um atabaque aqui, não é, não 
é da nossa região. Prá começar não é daqui. Ele é da Bahia. E os cultos na Bahia,... 
o problema é que é normal. Lá é cultural. Você vai ter um atabaque dentro da 
igreja, porque não é um instrumento que vai, causar estranheza, porque ele é 
conhecido, e tocado. Lá fora ele vai ser usado pra adorar o diabo e aqui ele é usado 
prá adorar a Deus. Mas se você traz um instrumento desse aqui prá nossa região, 
fora do contexto dele, ele vai causar mais estranheza, mais preocupação, mais 
problema do que edificação. (informação verbal)71 

Estabelece-se, aqui, uma diferença entre o culto dos jovens e o culto da igreja, 

quanto à utilização de instrumentos de percussão. No culto dos jovens, é permitido tal uso, e 

no culto da igreja, não. Essas colocações levam às seguintes interrogações: há diferença entre 

                                                           
69 Cf. Pastor, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
70 Cf. Membro, entrevista concedida ao autor em [2015], 
71 Entrevista concedida ao autor em [2015]. 



216 
  

o culto dos jovens e o culto da igreja? Um mesmo instrumento pode ser utilizado no culto dos 

jovens e não pode ser utilizado no culto da igreja? O salão da igreja é mais “santo” do que o 

salão dos jovens? Criam-se duas igrejas, a dos jovens e a dos demais? Entretanto, a prática de 

“culto dos jovens” é utilizada também por outras igrejas históricas, momento no qual eles têm 

a liberdade de fazer aquilo que não lhes é permitido fazer no culto da igreja. 

Durante o período da observação participante, não foi constatada a utilização do 

órgão da igreja nos cultos dominicais, instrumento musical utilizado nos cultos dessa igreja 

por décadas. Sobre esse instrumento, foi perguntado ao pastor se ele ainda existe e porque não 

é mais utilizado, ao que ele respondeu: 

Está aqui embaixo, no salão social. (...) Ele está muito desafinado e nós tentamos 
consertar, e a peça, as peças prá ele, elas vem da Alemanha, porque ele é antigo. 
Não tem mais. Nós deixamos ele numa casa aqui em Montes Claros para consertar. 
Ele ficou, acho que 6 meses pra consertar, e não chegou a peça. Não tem a peça. E 
aí, até o rapaz lá da loja ofereceu prá gente 800 reais nele prá ele ficar lá prá tirar 
peças prá consertar outros. No estudo bíblico de quarta feira, culto de oração ele é 
usado aqui embaixo. (informação verbal)72 

Diante dessas palavras, ficam algumas reflexões: pode o órgão ser usado no 

estudo bíblico de quarta-feira, culto de oração, e não pode ser usado no culto dominical, no 

salão principal? Seria o salão principal mais importante? Ou seria porque o órgão está 

desafinado? O órgão desafinado, por sua vez, serve para ser utilizado no culto semanal, e não 

serve para ser utilizado no culto dominical? Ou a questão é porque os teclados mais modernos 

estão substituindo o órgão? Compreende-se que o órgão é um instrumento musical litúrgico 

por excelência, embora alguns teclados produzam som semelhante ao de um órgão de tubos, 

por exemplo. 

Na compreensão do pastor da igreja, o órgão é um instrumento sacro. Sobre a sua 

não utilização nos serviços cúlticos da igreja, o organista da igreja explica: “Porque os 

organista sempre executam os hinos com partituras, e os hinos são mais melódicos e não 

exigem aqueles ritmos acelerados, feitos pelos tecladistas, que não tocam a melodia, só fazem 

acompanhamento, ou seja, harmonia sem melodia”. 

Na observação participante, foi constatado que os tecladistas não utilizam 

partituras; portanto, não tocam por música, mas por cifras, ou de “ouvido”, utilizando apenas 

as cifras, sem a melodia. Assim, um teclado, que é um instrumento tanto harmônico quanto 

melódico, seria utilizado apenas em sua função harmônica. 

A vigésima pergunta procurou saber a opinião dos integrantes da equipe de 

cânticos sobre quais ritmos/estilos musicais podem ser utilizados nos cultos de uma igreja 
                                                           
72 Cf. Pastor, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
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presbiteriana histórica. Essa pergunta permitiu a marcação de  mais de uma opção, sendo, 

“X”, os ritmos/estilos musicais que podem ser utilizados, e “-”, paraos ritmos/estilos musicais 

que não podem ser utilizados. Os resultados foram: 

Tabela 30 – Ritmos/estilos musicais 

Ritmos/Estilos Musicais 57,14 % 28,57 % 28,57 % 14,28 % 
Axé Music - - X - 
Balada Romântica - X X - 
Bolero - - X - 
Bossa Nova X - X - 
Country - X X - 
Forró - - X - 
Heavy Metal - - X - 
Hip Hop - - X - 
Jazz X - X - 
Lambada - - X - 
Pagode - - X - 
Rap - - X - 
Reggae - X X - 
Rock X - X - 
Samba - - X - 
Sertanejo - - X X 
Tango - - X - 
Valsa - - X - 
Outros ritmos/estilos - - X - 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Deve-se considerar que os 14,28% que não responderam a essa pergunta nunca 

participaram de qualquer evento específico sobre música sacra. Algumas opções não foram 

marcadas, o que significa que, no entendimento de 71,43% dos integrantes da equipe de 

cânticos, não podem ser utilizados nos serviços cúlticos da igreja os seguintes ritmos/estilos 

musicais: samba, tango, rap, bolero, pagode, forró, hip-hop, lambada, valsa, axé music e 

heavy metal. Deve-se esclarecer que o ritmo valsa é escrito em compasso ternário, assim 

como muitos hinos dos hinários oficiais; portanto, foram escritos para serem acompanhados 

em ritmo de valsa. 

Embora 28,57% dos integrantes da equipe de cânticos tenham respondido que 

pode ser utilizado nos cultos da igreja todo e qualquer ritmo/estilo musical, e 57,14% tenham 

marcado alguns ritmos que podem ser utilizados nos cultos, como a Bossa Nova, o rock e o 

jazz, o pastor da igreja, na entrevista, disse que “Já houve é... tentativas. Mas... Eu não 

permito. E o conselho da igreja não permite”. O pastor ainda conclui o seu argumento 

dizendo:  
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Aí você vai pras igrejas lá da região do Recife, tem o baião, o frevo; o ritmo vai 
estar na igreja, dentro da igreja. Porque lá fora... é cultural. Aí é que está a cultura 
deles lá. É... do frevo. Lá fora é para o prazer da carne, adoração ao próprio 
homem, e cá dentro da igreja é prá adoração a Deus. (...) Aqui teria que ser mais 
voltado pro lado do sertanejo, porque é Minas. (informação verbal)73 
 

Sobre a diversidade de respostas quanto à utilização de diversos ritmos musicais 

nos cultos, foi perguntado ao líder da equipe de cânticos: Já houve alguma reclamação por 

parte do pastor ou de presbíteros quando se utiliza nas músicas do culto um ritmo mais rápido, 

como o rock, por exemplo? “Restrição não. Contudo temos o cuidado com o volume da 

música, para que a mensagem por trás da música seja bem compreendida”74. Os ritmos mais 

rápidos, como o rock, requerem melhor articulação da mandíbula e uma boa dicção para que a 

compreensão do texto não fique comprometida. A técnica vocal e a dicção, alguns dos 

elementos responsáveis pela compreensão de um texto, são estudados nos cursos de canto. 

Porém o volume dos instrumentos, associado a qualidade dos instrumentos, instrumentistas, 

aparelhagem sonora e a atuação do sonoplasta podem dificultar a compreensão de um texto 

mesmo que os cantores tenham uma boa técnica vocal e uma dicção clara e precisa. 

A vigésima primeira pergunta procurou saber se algum dos integrantes da equipe 

de cânticos já ouviu algum comentário ou se já recebeu alguma reclamação sobre o som estar 

muito alto no momento de cânticos. As respostas obtidas foram:  

Gráfico 35 – Volume do som 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

Na observação participante, pôde-se constatar um salão no qual os fiéis se reúnem 

para cultuar, em forma retangular, com todos os basculantes fechados, devido aos aparelhos 

de ar condicionado, o que produz uma massa sonora vocal e instrumental considerável, em 

um ambiente de 300 metros quadrados, aproximadamente. Na entrevista concedida pelo líder 

da equipe de cânticos, ele declara: “Aqui, nós não temos problemas com o volume do som, 

porque o revestimento de madeira nas paredes e no piso abafa o som”. Entretanto, a maioria 

dos integrantes da equipe de cânticos e o pastor responderam que já receberam reclamações. 

                                                           
73 Cf. Pastor, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
74 Cf. Líder da equipe de cântico, entrevista concedida ao autor em [2015]. 

Recebeu reclamações sobre o volume do som?

SIM - 71,43 %

NÃO - 28,57 %
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Sobre esta questão o reverendo expõe sua posição e postura dizendo:  

Sim. Às vezes os instrumentos estão muito mais altos. (...) A acústica aqui é uma 
acústica boa; da primeira. É... mas, as vezes os meninos colocam o som, assim bem 
alto, mas eu sempre, da frente eu peço prá baixar. Então, tem o sonoplasta que 
mexe, então quando eu percebo que está alto, eu... só faço um movimento com a 
mão, ele abaixa. Mas... se deixar? Parece que músico é surdo. Outro dia alguém 
estava comentando: “Muitas igrejas, elas é... estão no bairro prá alcançar pessoas 
prá Cristo. Todavia, a prática dela afasta as pessoas de Cristo”. (informação 
verbal) 75 
 

O pastor da igreja também já recebeu reclamações a esse respeito e procura 

controlar a questão sonora, mesmo a acústica sendo “boa”, em suas palavras. Em uma 

adequada acústica, nem há necessidade de som. Se isso acontece, na percepção auditiva 

pastoral, o som estava realmente muito alto, a ponto de incomodá-lo.  

A vigésima segunda pergunta foi elaborada de forma aberta, dando oportunidade 

ao integrante da equipe de cânticos de se manifestar voluntariamente e de acrescentar alguma 

informação que julgasse relevante para o processo investigatório e que não tivesse sido 

abordada no questionário; entretanto, ninguém se manifestou, sendo essa a única igreja, entre 

as que compõem a mostra, em que nenhum dos respondentes se manifestou nessa questão.  

A equipe de hinos é composta de dois integrantes do sexo masculino, com idade 

acima 40 anos, os quais já estudaram ou estudam música; um deles, por dois a três anos, o 

outro, por mais de 10 anos, ambos com formação acadêmico-musical em nível superior. Para 

desenvolver as atividades nessa equipe, apresentaram-se como voluntários e/ou vocacionados, 

e foram eleitos pela assembleia da igreja. Quanto às dificuldades enfrentadas para desenvolver 

as atividades, um deles respondeu que não há dificuldades, o outro disse que a dificuldade 

está na “falta de pessoal disponível”. Isso significa que não se apresentou nenhum membro da 

igreja para a direção dos hinos congregacionais. 

Quanto à remuneração para o Ministro de Música, para o instrumentista e para o 

cantor, um dos integrantes respondeu que sim, e o outro não respondeu. Os integrantes da 

equipe de hinos são membros da igreja e participantes do Ministério de Música da igreja há 

mais de 20 anos; já participaram de eventos específicos sobre música sacra e sobre liturgia; 

não possuem preferência quanto à utilização de hinos tradicionais, do Hinário Novo Cântico, 

ou de música gospel nos serviços cúlticos da igreja; entendem que o maior tempo no culto 

deve ser dedicado para a mensagem. 

Quanto a tomarem conhecimento do título ou do tema da mensagem para 

escolherem e prepararem os hinos que serão utilizados nos cultos, um deles respondeu que 

                                                           
75 Cf. Pastor, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
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sim, ou outro respondeu que não. Em relação aos critérios para a escolha dos hinos que serão 

utilizados no culto, um participante respondeu que o pastor da igreja é quem os escolhe, e o 

outro respondeu que a escolha é feita entre eles. Quanto à forma que aprendem os novos hinos 

para serem utilizados nos cultos, um deles respondeu que é através da partitura, e o outro 

respondeu que, além da partitura, também se utilizam CDs e rádios FM evangélicas. Quanto 

aos shows gospel promovidos na cidade, com ingresso, ambos responderam que nunca foram. 

Já sobre os instrumentos musicais que podem ser utilizados nos serviços cúlticos 

da igreja, houve consenso, sendo que podem ser utilizados os seguintes instrumentos 

musicais: violão, guitarra, órgão, bateria, violino, contrabaixo, saxofone e piano. Um dos 

participantes da equipe de hinos respondeu que podem ser acrescentados a essa lista os 

seguintes instrumentos: acordeom, teclado, viola, flauta e pandeiro. O outro respondeu que 

pode ser acrescentado à lista o teclado. Houve, no entanto, unanimidade quanto a uma série de 

instrumentos listados que não podem ser utilizados nos serviços cúlticos da igreja: berimbau, 

rebolo, atabaque, reco-reco, cajon, cavaquinho, afoxé, triângulo, carrilhão e agogô. O cajon, 

por sua vez, já foi utilizado no culto dos jovens. Há de se destacar que a equipe de cânticos e a 

equipe de hinos concordam e responderam que não podem ser utilizado nos serviços cúlticos 

da igreja os seguintes instrumentos: berimbau, rebolo, atabaque, reco-reco, cavaquinho, afoxé, 

triangulo, carrilhão e agogô.   

No que diz respeito aos ritmos/estilos musicais que podem ser utilizados nos 

serviços cúlticos da igreja, um participante respondeu que seria apenas a valsa, e o outro 

respondeu que podem ser utilizados os seguintes ritmos/estilos musicais: samba, sertanejo, 

valsa e country. Houve unanimidade quanto aos ritmos/estilos musicais que não podem ser 

utilizados nos serviços cúlticos da igreja, a saber: tango, balada romântica, rap, bossa nova 

bolero, reggae, pagode, forró, hip-hop, lambada, rock, jazz, axé music e heavy metal. Mesmo 

a balada romântica sendo um ritmo utilizado para acompanhar vários hinos dos hinários, 

ambo os integrantes da equipe de hinos entendem que não pode ser utilizada nos serviços 

cúlticos. As respostas da equipe de hinos, que elencam vários ritmos/estilos musicais que não 

podem ser utilizados nos serviços cúlticos da igreja, entra em choque com o pensamento de 

28,57% dos integrantes da equipe de cânticos, que entende que pode ser utilizado todo e 

qualquer ritmo/estilo musical nos serviços cúlticos da igreja. Na observação participante, não 

foi constatado nenhum hino sendo dirigido pela equipe de cânticos, nem a música gospel 

sendo dirigida pela equipe de hinos. 
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Em se tratando do volume muito alto do som durante as atividades musicais, todos 

já ouviram comentários e reclamações sobre o som da igreja estar muito alto, devido às razões 

já mencionadas anteriormente. 

A última pergunta oportunizou também aos integrantes da equipe de hinos 

acrescentarem voluntariamente alguma informação que julgassem necessária, que poderia 

contribuir para o processo investigativo e que não tivesse sido contemplada no questionário. 

Os dois integrantes preferiram não se posicionarem, assim como também os integrantes da 

equipe de cânticos. 

Concluindo, a Primeira Igreja Presbiteriana de Montes Claros ainda procura 

preservar a sua hinódia, a liturgia dos cultos; o seu atual pastor, juntamente com o conselho da 

igreja, é o responsável por essa tarefa, frente a uma juventude que dirige os cânticos na igreja, 

influenciada pelas práticas e pelo repertório do mercado musical gospel. 

Mesmo diante de todo o empenho por parte da liderança nesse sentido, o culto 

presbiteriano nessa igreja passou por algumas inovações, em relação à sua tradição: diversos 

instrumentos musicais e instrumentos não convencionais, em substituição ao órgão e ao 

harmônio, foram inseridos nas atividades musicais cúlticas da igreja, e o repertório musical 

gospel, com tímidas iniciativas de palmas rítmicas por parte de alguns adolescentes e jovens, 

passaram a fazer parte da liturgia dos cultos dominicais noturnos. 

O coral litúrgico da igreja, que participou ativamente na liturgia dos cultos, por 

décadas, sofreu as influências do mercado musical gospel, perdeu o seu espaço no culto e foi 

substituído pela equipe de cânticos. 

Diante do exposto, com base na entrevista com o pastor da igreja, os questionários 

feitos com os integrantes da equipe de cânticos e da equipe de hinos, a conversa com vários 

fiéis e as análises da observação participante, pode-se inferir que a Primeira Igreja 

Presbiteriana de Montes Claros viveu e ainda vive momentos e situações que a colocam entre 

a tradição e a inovação. 
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3.4 Igreja Presbiteriana da Paz 

Igreja Presbiteriana da Paz 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

A Igreja Presbiteriana da Paz foi organizada em 12 de fevereiro de 1995, enquanto 

a congregação estava ligada à Primeira Igreja Presbiteriana de Montes Claros. Atualmente, 

está situada na Avenida Feliciano Martins de Freitas, 793, Vila Regina, tendo, na sua 

membresia, 507 membros, dados do mês de junho de 2015. Seu templo possui capacidade 

para cerca de 500 pessoas, em sua bancada, e mais 100 pessoas, aproximadamente, em 

cadeiras adicionais. Segundo o sítio oficial da igreja: “Fazemos parte historicamente da 

herança bíblico-apostólica e da fé reformada, somos federados a um grupo de Igrejas irmãs e 

temos como única regra de fé e prática, a Palavra de Deus, a Bíblia sagrada”. Dentre os 

links e Ministérios constantes no endereço eletrônico da Igreja Presbiteriana da Paz (2015), 

não consta um link para o Ministério de Música da igreja.  

3.4.1 Pesquisa de Campo 
 

O trabalho foi desenvolvido a partir de uma pesquisa bibliográfica, da observação 

participante, dominicalmente, nos cultos pela manhã e à noite, de conversas com alguns fiéis 

sobre a música no culto, da aplicação de questionários para os integrantes dos Ministérios de 

Louvor e da entrevista semiestruturada com o pastor titular da igreja. 

Sobre o início das atividades musicais da igreja, em entrevista concedida pelo 

reverendo, foi lhe perguntado: como elas aconteceram e como funcionava o Ministério de 

Música da igreja, quando foi organizada? Ao que ele responde: 
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É interessante fazer uma, uma digressão aí, porque a música sempre foi um 
elemento de atração; de, de propagação da mensagem. E... quase que todo trabalho 
que se iniciava, ponto de pregação, uma, uma congregação, um lugar de reunião 
que primeiro se pensava que, tivesse alguém ali pelo menos, com alguma 
habilidade, de tocar um violão, pra que pudesse conduzir os cânticos. E há um fato 
interessante com relação a igreja da paz, é que o irmão xxxx, (se referindo ao 
primeiro instrumentista da igreja) irmão do xxxxxx, (se referindo a um presbítero 
da igreja) foi assim... fun dador do trabalho; o xxxx (se referindo ao primeiro 
instrumentista da igreja) gostava muito, gosta muito de tocar... sanfona. E o xxxx 
então, com a sanfona, ele trazia uma animação muito grande. Era o instrumento; 
porque Montes Claros está na região da, do polígono das secas. Nós somos muito 
identificados com os nordestinos. E, é interessante porque, o pastor xxxxx, que está 
lá na Bahia, ele dizia: Lá no nordeste se você tocar uma sanfona em qualquer lugar 
reúne 10 pessoas. E então o xxxx (se referindo ao primeiro instrumentista da 
igreja) acompanhava aqueles hinos clássicos e, foi um fator interessante de 
aglutinação de pessoas. Então nós começamos com ele, depois apareceu um ou 
outro jovem que tocava um violão, e, e era uma forma assim bem, bem simples. (...) 
Na verdade a igreja não tinha nenhum instrumento. (informação verbal)76 (grifo 
nosso). 
 

A sanfona ou acordeão é um instrumento musical muito utilizado em algumas 

pequenas igrejas evangélicas de Montes Claros, em seus primórdios, ocasião na qual os 

instrumentos eletroeletrônicos ainda não haviam chegado às igrejas, sendo posteriormente 

adquiridos pelas igrejas mais antigas e com maior poder aquisitivo. Por produzir maior 

volume do que um violão, a sanfona era mais utilizada em pequenas igrejas, como a Igreja 

Presbiteriana da Paz, em seus primeiros passos na área musical. A referência a que o 

instrumento acompanhava os hinos clássicos trazendo grande animação leva-nos a crer que os 

hinos tradicionais faziam parte da liturgia cúltica, não se mencionando que esse instrumentista 

acompanhava os cânticos, se é que eram cantados, pela igreja, em seu início. 

Atualmente, a igreja conta com diversos instrumentos musicais; segundo o 

presbítero responsável pelo Ministério de Louvor da igreja, “Ele funciona com três equipes 

que são escaladas para os domingos pela manhã e à noite”. Essas equipes são compostas por 

vocalistas e instrumentistas, utilizando-se teclado, violão, guitarra, contrabaixo, bateria e 

instrumentos de percussão.  

Na entrevista com o pastor da igreja, ele acrescenta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
76 Cf. Pastor, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
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Hoje nós temos, por exemplo, 3 equipes... chamadas de ministério de louvor na 
igreja. Porque são muitos que vieram e a gente prá poder também dar oportunidade 
e não se tornar cansativo prá um grupo só participar de todos os cultos, nós temos 
essas 3 equipes. E... procuram ser equilibradas com músicos instrumentistas e 
pessoas, músicos vocalistas. Este, estes grupos, eles...  agora tem, temos o privilégio 
de oferecer os instrumentos, a igreja adquiriu. Muitos tem os instrumentos pessoais, 
prá ensaiar em casa e tudo mais, mas nós temos um princípio de usar os 
instrumentos da igreja, que são separados, consagrados, para esse trabalho 
específico. Então, esses três grupos fazem parte de uma escala mensal, cada um 
atuando num final de semana. Eles procuram, muitas vezes fazer aqui os ensaios, 
nos sábados a tarde, principalmente por causa da demanda do domingo, em que... 
há necessidade de estarem preparados, então, é um grupo assim, que abençoa muito 
a vida da igreja, porque... eles... se dedicam mesmo, embora haja uma falha aqui, 
outra ali... mas, graças a Deus tem sido bem, bem fiéis”. (informação verbal)77 

 

O pastor justifica a existência das três equipes e denomina-as de Ministério de 

Louvor, nomenclatura que utilizaremos a partir de então, quando nos referirmos a tais 

equipes. Na observação participante, ficou constatada a realização dos ensaios aos sábados, 

mas também aconteceram ensaios pela manhã e à noite, antes de se iniciar o culto. 

Ainda sobre essas três equipes, perguntou-se ao pastor se elas têm autonomia para 

escolher o repertório e para dirigir a música nos cultos. E ele respondeu: 

Há, há uma relativa autonomia. Mas, nós temos na equipe pastoral, um pastor, ou 
um presbítero que faz parte do conselho da igreja, designado para poder 
acompanhar; e a gente procura dar uma diretriz: e a diretriz é porque nós somos 
uma igreja evangélica bíblica. Então, procuramos, na medida do possível, cantar 
aquilo que é... a verdade bíblica, a doutrina bíblica. Uma vez que hoje na, na 
música conhecida mais no Brasil como música gospel, nós temos muitas vezes a 
priorização do ritmo, da beleza da canção, é, às vezes um empobrecimento das 
letras. Então a gente procura passar um princípio para que todo cântico novo, hino 
que vai ser introduzido, se dê uma olhada cuidadosa na letra, para definir o que 
estamos cantando, aquilo que é verdade da palavra, aquilo que é interpretação da 
igreja reformada, porque nós somos uma igreja presbiteriana, e temos uma herança 
reformada, com alguns princípios bíblicos básicos. Então, é mais ou menos dessa 
forma. Mas há sim, uma certa liberdade. (informação verbal)78 

 

Essa relativa autonomia ou certa liberdade citada na entrevista, naturalmente, 

refere-se a aspectos musicais como a escolha do repertório, ritmo, tonalidade, quantidade de 

músicas, escala de vocalistas e instrumentistas, utilização de instrumentos musicais e a forma 

como as músicas são executadas nos serviços cúlticos. Durante a observação participante, foi 

constatado que as letras de alguns cânticos foram modificadas, por entenderem que ferem os 

princípios bíblicos básicos e que contrariam o entendimento de uma igreja presbiteriana 

reformada. 

                                                           
77 Cf. Pastor, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
78 Cf. Pastor, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
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Sobre as modificações em algumas letras de cânticos, possíveis erros teológicos, a 

pergunta foi: qual o procedimento do pastor quanto aos erros teológicos detectados nos 

cânticos? E a resposta do reverendo: 

É... nós, nós procuramos; muitas vezes, porque, as vezes a letra tem os erros, mas a 
canção é bonita, boa de cantar, fala ao coração do povo. Então, algumas vezes, a 
gente propõe algumas modificações... na letra. A... confesso que eu não sei nem até 
que ponto isso estaria ofendendo algum direito autoral, embora essas canções são 
públicas; cantadas livremente, pela igreja. Então a gente procura, as vezes prá não 
perder a, a canção em si, fazer uma adaptação da letra para que ela seja mais 
bíblica”. (informação verbal)79 
 

Deve-se considerar que boa parte do repertório musical gospel foi composto por 

adeptos da teologia da libertação e da teologia da prosperidade, ambas as linhas não adotadas 

pela Igreja Presbiteriana da Paz, razão pela qual são feitas algumas modificações nas letras 

dos cânticos. Entretanto, em palestra sobre música sacra ministrada pelo líder do grupo logos, 

nessa igreja, em 2015, perguntaram-lhe sobre as modificações nas letras dos cânticos, e a sua 

resposta foi: “Eu acho que não deve ser feito nenhuma modificação na letra sem a 

autorização do autor”80. Sobre essas modificações, Ichter (1976, p. 67), citando John Wesley, 

diz que se deve “cantar os hinos como eles são, sem modificar ou consertar”. O “como eles 

são” a que se refere Wesley pode ser entendido como um hino que deve ser cantado da forma 

que foi escrito, e esta forma está contida nas partituras dos hinários. 

Quanto a outros aspectos relacionados à liturgia do culto, as igrejas de Montes 

Claros passaram por um período de turbulência, quanto à utilização de instrumentos não 

convencionais nos cultos, aos ritmos considerados, por alguns, como profanos, às palmas 

rítmicas, à expressão corporal, à coreografia e aos grupos de coreografia etc. O objetivo foi o 

de saber como a igreja conviveu com esses problemas: causou tensão? Alguma crise? Em sua 

resposta, o pastor comenta o pensamento de D. Martyn Lloyd-Jones, em seu livro Pregação e 

pregadores, dizendo que ele era contra qualquer uso de enfeites, de decoração ou de 

iluminação especial, até mesmo da música muito elaborada, porque ele via isso como um 

fator “distraidor” da palavra. 

Baseado nas palavras do autor citado, o pastor faz a sua reflexão dizendo: “Então, 

a gente, por outro lado, também sabemos que as modernas técnicas de comunicação mostram 

que o uso também da música pode tornar a compreensão mais fácil, assim como o uso da 

poesia, das ilustrações e tudo mais. É um momento de transformação, realmente”. 

                                                           
79 Entrevista concedida ao autor em [2015]. 
80 Informação verbal em entrevista concedida ao autor em [2015]. 
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Quanto às tensões ou às crises advindas desse momento de transformação, apenas 

admite a sua existência, dizendo: “É verdade. É verdade”. Porém, referindo-se à igreja, 

informa: “Quando ela foi iniciada, vamos dizer assim... ela já veio com uma visão mais 

atualizada, mais diferenciada”. Em uma das classes da Escola Bíblica Dominical, um 

presbítero acrescentou: “Nós criamos essa igreja também para agradar algumas pessoas”, 

referindo-se aos jovens que chegavam para participar da igreja. 

Sobre os conflitos, o reverendo apresenta ainda uma reflexão: 

 

Lá nos primórdios nós chegamos a ser acusados de estar quebrando uma, uma linha 
histórica: olha! A igreja está, era uma expressão muito usada nos anos 90: Tá 
renovada. Mas alguns mais duros diziam: Tá pentecostalizada; o que é um crasso 
erro histórico porque a igreja evangélica ela é pentecostal desde o seu nascedouro. 
Ela nasceu em Jerusalém quando o pentecoste foi derramado não é? Então, essa 
Expressão eu nunca aceitei. Eu também sou pentecostal, no sentido de, de crer no 
Espírito Santo e de saber que o espírito é que edifica a igreja. (informação verbal)81 
 

Pode-se perceber que, nessas palavras, a igreja não se preocupou muito com as 

práticas atuais que vêm modificando a liturgia dos cultos, como as palmas, as aleluias, as 

glórias a Deus, a expressão corporal, a coreografia, dentre outras presentes nas igrejas 

pentecostais e que não eram praticadas pelo presbiterianismo histórico, em suas origens. A 

observação participante constatou tal realidade, contrastando-a com a primeira igreja 

presbiteriana que não adota parte dessas práticas. Esses e outros aspectos fazem parte da 

liturgia cúltica da Igreja Presbiteriana da Paz, com a participação tanto de jovens quanto 

adultos, assim como de sua liderança. 

Com relação à utilização das novas tecnologias no culto (computador, Datashow, 

para a projeção das letras dos cânticos e dos hinos), percebeu-se que praticamente ninguém 

trazia o hinário impresso para a igreja, talvez porque não o tenha, mas também porque a letra 

está projetada, e se torna mais prático e cômodo. Assim sendo, perguntou-se ao pastor como 

ele vê tal questão em relação à Bíblia, considerando-se que as letras de muitos textos são 

projetadas. Qual seria, então, a tendência para o século XXI? Será que muitos deixarão de 

trazer suas bíblias para a igreja, considerando-se que os textos são projetados, ou muitos terão 

a bíblia virtual em seus smartphones ou tablets? E o pastor respondeu: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
81 Cf. Pastor, entrevista concedida ao autor em [2015]. 



227 
  

Concordo com você. E eu tenho refletido sobre isso também. (...) Se eu não uso mais 
o hinário no culto da igreja, eu não vou usar em casa também. Acho que é um 
empobrecimento. É um empobrecimento sim, e, a gente tem procurado aqui, por 
exemplo, em cada culto, pelo menos, de, de vez em quando cantar um hino; mas 
usando a projeção no quadro, o que, eu acho que é, concordo que é empobrecedor. 
E... a questão da palavra em si, da bíblia, aí é uma reflexão que eu faço, que eu fico 
com uma grande interrogação, quando pedimos pra ser lido um texto no culto, a 
gente vê outras pessoas, muitos membros pegarem o celular; porque a bíblia ta no 
celular, Tablet, sei lá. Então há uma identificação muito forte do crente com a 
palavra. (informação verbal)82 
 

A utilização de diversos recursos tecnológicos nos serviços cúlticos dessa igreja, 

especificamente, nesse caso, o computador, o Datashow, o smartphone e os tablets, dentre 

outros, tem sido constatada também na observação participante. Os cânticos e hinos, quando 

utilizados, são todos projetados, uma das razões pelas quais o fiel não traz o seu Hinário para 

a igreja, ou porque não o possui. Constatou-se também que nenhum dos fiéis portava o seu 

Hinário no formato de mídia impressa. Em um período de três meses, nos domingos pela 

manhã e à noite, foram detectados somente quatro hinos que foram cantados pela congregação 

com a projeção da letra, sendo que, nesse mesmo período, foram cantados 114 cânticos. O 

Hinário utilizado pela Igreja Presbiteriana da Paz é o Novo Cântico, oficial da denominação.  

Quanto à utilização da bíblia virtual, foi uma realidade constatada, a ponto de o 

pastor da igreja fazer a seguinte colocação em público: “Fui procurado por um jovem que 

disse: ‘Pastor, não pede mais para abrir a bíblia na página tal, porque a minha bíblia está 

aqui no meu celular’”. Nos ensaios do Ministério de Louvor, constatou-se também a 

utilização do smartphone para o acesso à letra, ao áudio e ao vídeo das músicas. O pastor 

entende que as tendências para o século XXI são de que a bíblia virtual e o hinário virtual 

poderão substituir a mídia impressa. 

Dentre os boletins informativos da igreja aos quais se teve acesso, foi feita uma 

análise quanto à liturgia do culto; entretanto, eles trazem muitas informações, mas não 

apresentam a ordem do culto. Das quatro igrejas que compõem a mostra, essa é a única que 

não traz a liturgia do culto em seu Boletim, que é mensal, diferentemente das demais, cujo 

Boletim é semanal. 

A partir da observação participante, foi delineada a liturgia cúltica da igreja, que 

ficou assim: Abertura com palavra pastoral – Leitura bíblica - Oração – Reflexão – 

Apresentação dos visitantes – Cânticos espirituais – Dízimos e ofertas – Mensagem – Avisos 

– Oração de encerramento. Pelo que foi percebido, alguns verbetes que compõem uma liturgia 

cúltica de uma igreja histórica não aparecem, na prática, nos cultos dessa igreja, como 

                                                           
82 Entrevista concedida ao autor em [2015]. 
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prelúdio, poslúdio, recessional e outros já citados anteriormente. Talvez essa a “visão mais 

atualizada” à qual se referiu o pastor. 

Quando a palavra é passada para a equipe de louvor, o pastor sai do púlpito e se 

assenta junto com os demais fiéis, deixando a direção dessa parte do culto para a equipe, que 

tem relativa autonomia. Em sua “ministração”, há liberdade de expressão, com a utilização de 

orações curtas, pequenas reflexões, leituras bíblicas, relato de benção alcançada e aplicações 

para a vida. Apresentam-se os visitantes e promove-se a entrega de dízimos e de ofertas, 

logicamente, com a aquiescência pastoral. Na liturgia, esporadicamente, canta-se um hino, e o 

repertório musical predominante é o gospel, com a utilização de palmas, aleluias, em nome de 

Jesus e glórias a Deus por parte de vários fiéis. Geralmente, canta-se, no culto dos domingos à 

noite, cerca de quatro a cinco cânticos, com repetições determinadas pelo dirigente. 

O traje do pastor titular nos cultos dos domingos à noite não é o terno completo, 

mas sim calça e camisa social de manga comprida, as vezes com as mangas dobradas, sem 

gravata. Ao terminar o culto, não fica na porta para cumprimentar e se despedir dos fiéis, 

prática pastoral característica do protestantismo histórico. Entretanto, cumprimentar os fiéis 

na porta da igreja ao final de cada culto é a atitude dos pastores das outras igrejas que 

compõem a mostra desta pesquisa. A igreja tem, atualmente, mais treis pastores auxiliares, 

com quem são divididas as atividades pastorais no culto e que possuem a mesma postura do 

pastor titular quanto ao traje, a não ficar no púlpito durante o momento de cânticos espirituais 

e a não estar na porta no final do culto, para cumprimentar e despedir-se dos fiéis. A 

impetração da benção apostólica, característica das igrejas históricas, não foi praticada pelos 

pastores durante o período de observação participante. 

A Igreja Presbiteriana da Paz teve o seu coral durante vários anos, mas se acabou. 

Segundo a regente do coral: “O povo não queria ensaiar. Queria cantar sem ensaiar. Hoje, o 

povo não gosta mais de coral”. Sendo assim, esses tempo e espaço na liturgia do culto foram 

ocupados pelo Ministério de Louvor. Entretanto, um coral infantil performático é que ainda se 

apresenta, eventualmente, em ocasiões especiais.     

Os questionários aplicados a integrantes do Ministério de Louvor da igreja 

apresentaram os resultados descritos a seguir. 

A primeira pergunta foi elaborada para encontrar o percentual de homens e de 

mulheres e a faixa etária dos integrantes que atuam nesse Ministério. Quanto ao gênero, os 

resultados obtidos apontam para 50% de integrantes do sexo masculino, e 50%, do sexo 

feminino. Essa foi a única igreja, dentre as que compõem a mostra, em que o percentual de 

mulheres que participam do Ministério de Louvor se equiparou ao dos homens.  



 

Quanto à faixa et

Tabela 31 – Faixa etária dos integrantes do Ministério de Louvor

Faixa etária 
15 a 20 anos 
21 a 25 anos 
26 a 30 anos 
31 a 35 anos 
36 a 40 anos 
Mais de 40 anos 

Diante desses dados, pode

abrangência da faixa etária dos integrantes que responderam ao questionário vai

mais de 40 anos de idade. 

A segunda pergunta indagou se já estudou ou se estuda música atualmente.

Esta igreja é a segunda com o maior percentual de integrantes do ministério de 

louvor que já estudaram ou estudam música, dentre as igrejas que compõem a mostra.

A terceira pergunta inquiriu aos que estudam ou aos que já estudaram música por 

quanto tempo fizeram ou fazem tal atividade. Os resultados estão expostos na Tabela 32.

Tabela 32 

Tempo de estudo 25% 

Menos de 1 ano - 

De 1 a 2 anos X 
De 2 a 3 anos - 
De 3 a 4 anos - 
De 4 a 5 anos - 
De 5 a 6 anos - 
De 6 a 7 anos - 
De 7 a 8 anos - 
De 9 a 10 anos - 
Não respondeu - 

Os dados acima apontam para um alto percentual de respondentes, 44,17%, que já 

estudaram ou que estudam música por praticamente 10 anos. Tal índice caracteriza

 

Quanto à faixa etária, a tabela abaixo mostra os resultados: 

Faixa etária dos integrantes do Ministério de Louvor

25 % 20,83 % 16,67 % 16,67 % 16,67 %
X - - - - 
- - X - - 
- - - X - 
- X - - - 
- - - - - 
- - - - X 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Diante desses dados, pode-se constatar que 58,34% têm menos de 30 anos, e que a 

abrangência da faixa etária dos integrantes que responderam ao questionário vai

A segunda pergunta indagou se já estudou ou se estuda música atualmente.

Gráfico 36 – Estudos de música 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Esta igreja é a segunda com o maior percentual de integrantes do ministério de 

já estudaram ou estudam música, dentre as igrejas que compõem a mostra.

A terceira pergunta inquiriu aos que estudam ou aos que já estudaram música por 

quanto tempo fizeram ou fazem tal atividade. Os resultados estão expostos na Tabela 32.

Tabela 32 – Tempo de estudo de música 

16,67% 12,5% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 4,17%

- X - - - - 

- - - - - - 
- - X - - - 
- - - X - - 
- - - - - - 
- - - - X - 
- - - - - - 
- - - - - X 
- - - - - - 
X - - - - - 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Os dados acima apontam para um alto percentual de respondentes, 44,17%, que já 

estudaram ou que estudam música por praticamente 10 anos. Tal índice caracteriza

83%

17%

Já estudou ou estuda música?

SIM - 83,33 %

NÃO - 16,67 %
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Faixa etária dos integrantes do Ministério de Louvor  

16,67 % 4,16 % 
 - 
 - 
 - 
 - 
 X 
 - 

se constatar que 58,34% têm menos de 30 anos, e que a 

abrangência da faixa etária dos integrantes que responderam ao questionário vai dos 15 até 

A segunda pergunta indagou se já estudou ou se estuda música atualmente. 

 

Esta igreja é a segunda com o maior percentual de integrantes do ministério de 

já estudaram ou estudam música, dentre as igrejas que compõem a mostra. 

A terceira pergunta inquiriu aos que estudam ou aos que já estudaram música por 

quanto tempo fizeram ou fazem tal atividade. Os resultados estão expostos na Tabela 32. 

4,17% 4,17% 4,17% 

- - - 

- - - 
- - - 
- - - 
X - - 
- - - 
- X - 
- - - 
- - X 
- - - 

Os dados acima apontam para um alto percentual de respondentes, 44,17%, que já 

estudaram ou que estudam música por praticamente 10 anos. Tal índice caracteriza-se como 
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grande contraste, em relação aos 37,5% que estudaram ou que estudam música por menos de 

dois anos, o que produz certo distanciamento técnico entre os que estudaram ou estudam 

muito e os que estudaram ou estudam pouco. Deve-se considerar que, nesse Ministério de 

Louvor, há integrantes que são graduandos e graduados em Música.  

A quarta pergunta foi: qual a sua formação acadêmico-musical? Cujos percentuais 

estão expostos no Gráfico 37. 

Gráfico 37 – Formação Acadêmico-Musical 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

Na Igreja Presbiteriana da Paz, também as atividades musicais cúlticas são 

exercidas, em sua maioria, por pessoas sem formação acadêmico-musical, formando um 

percentual de 83,34%, pelas razões já mencionadas anteriormente. 

A quinta pergunta procurou saber como o musicista começou a atuar no 

Ministério de Louvor da igreja. Essa questão permitia marcar mais de uma alternativa, e o 

resultado alcançado foi: 

Tabela 33 – Como começou atuar no Ministério de Louvor 

Como começou a atuar: 50 % 41,66 % 20,83 % 8,33 % 
Me apresentei como voluntário(a)/vocacionado(a) X - - - 
Fui convidado(a) - X - - 
Fiz um teste de aptidão musical - - X - 
Fui eleito(a) pela assembléia da igreja - - - X 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Os critérios para a seleção e a escolha de candidatos para participarem do 

Ministério de Louvor não estão bem definidos. Necessário se faz que o candidato se apresente 

como voluntário ou vocacionado, ou seja, convidado, geralmente, pelo líder do Ministério. 

Logicamente, um pré-requisito indispensável é ser membro da igreja. No caso dessa igreja, a 

observação participante constatou que estudantes e professores de música não participam 

desse Ministério, considerando-se que 83,34% dos integrantes do Ministério de Louvor que 

responderam ao questionário disseram que não ter formação acadêmica, embora tenham 

estudado música. Os pastores que exercem o Ministério da Palavra são bacharéis em teologia. 

Sem formação - 83,34 %

Formação em nível técnico - 12,5 %

Formação em nível superior - 4,16 %
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Paradoxalmente, para os musicistas que exercem o Ministério de Louvor na igreja não é 

requerida titulação ou qualificação. Seria porque não são remunerados pela igreja? Pelo 

menos, esse foi o resultado alcançado por esta pesquisa. 

A sexta pergunta também permitiu a marcação de mais de uma alternativa, e 

indagou sobre quais as dificuldades encontradas para se exercer as atividades musicais na 

igreja, apresentando o seguinte resultado: 

 

Tabela 34 – Dificuldades para exercer as atividades musicais  

Dificuldades para exercer as 
atividades 

33,33 
% 

20,83 
% 

16,66 
% 

16,66 
% 

12,48 
% 

4,16 
% 

Dificuldades técnicas - X - - - - 
Falta de ensaios regulares X - - - - - 
Falta de instrumentos musicais - - - - - X 
Não tem dificuldades - - - X - - 
Tempo para ir aos ensaios - - X - - - 
Outra - Especificar  - - - - X - 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

A falta de ensaios regulares e a disponibilidade de tempo para ir aos ensaios, 

associadas às dificuldades técnicas, representam 70,82% das dificuldades encontradas para 

exercer as atividades musicais na igreja. Os que marcaram o campo “outra dificuldade” 

especificaram-na: “Disposição coletiva para os ensaios, ensaio da dinâmica e não ter o 

instrumento que toca”. 

A sétima pergunta inquiriu sobre o tempo de preparação musical do grupo, sobre 

quantas horas são dedicadas para o ensaio, por semana, e os resultados estão dispostos na 

Tabela 35. 

Tabela 35 – Tempo de ensaio semanal 

Quantas horas ensaia por semana 58,33 % 29,17 % 8,33 % 4,17 % 

Menos de 1 hora - - X - 
De 1 a 2 horas X - - - 
De 2 a 3 horas - X - - 
De 3 a 4 horas - - - X 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Esse tempo de ensaio pode ser entendido como um tempo em que ensaiam todos 

juntos, ou como um tempo dividido entre o ensaio individual e o coletivo. 

A oitava pergunta foi elaborada no sentido de saber se os musicistas entendem 

que o Ministro de Louvor, os instrumentistas ou os vocalistas deveriam ser remunerados pela 



 

igreja. Essa pergunta foi elaborada porque várias igrejas remuneram músicos, alguns deles, 

sem formação musical. O gráfico abaixo demonstra que:

Gráfico 38 

A maioria dos integrantes desse ministério

atuam no ministério de louvor 

igreja tem membros que são licenciados em música.

A nona pergunta procurou saber a quanto tempo é membro desta igreja, e 

apresentou o seguinte resultado:

Tabela 36 

Hà quanto tempo 
Menos de 1 ano 
De 3 a 4 anos 
De 5 a 6 anos 
De 9 a 10 anos 
De 11 a 15 anos 
De 16 a 20 anos 
Mais de 20 anos 

Considerando-se que a Igreja Presbiteriana do Brasil batiza crianças, estes 25% 

que responderam que são membros da igreja há mais de 20 anos podem ter sido batizados 

quando crianças, diferentemente das igrejas batistas que não batizam crianças.

A décima pergunta indagou sobre o tempo em que o musicista participa do 

Ministério de Louvor dessa igreja, e obteve o seguinte resultado: 

Ministro de louvor, vocalista e instrumentista devem ser 

 

igreja. Essa pergunta foi elaborada porque várias igrejas remuneram músicos, alguns deles, 

sem formação musical. O gráfico abaixo demonstra que: 

Gráfico 38 – Remuneração para os musicistas 

Fonte: Arquivo Pessoal 

A maioria dos integrantes desse ministério, 75%, entendem que os músicos que 

atuam no ministério de louvor não deve ser remunerado pela igreja, considerando que essa 

igreja tem membros que são licenciados em música. 

nona pergunta procurou saber a quanto tempo é membro desta igreja, e 

presentou o seguinte resultado: 

Tabela 36 – Tempo que é membro da igreja 

29,17 % 25 % 16,67 % 16,67 % 8,33 %
- - - - -
X - -  -
- - X - -
- - - - -
- - - X -
- - - - X
- X - - -

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

se que a Igreja Presbiteriana do Brasil batiza crianças, estes 25% 

responderam que são membros da igreja há mais de 20 anos podem ter sido batizados 

quando crianças, diferentemente das igrejas batistas que não batizam crianças.

A décima pergunta indagou sobre o tempo em que o musicista participa do 

ssa igreja, e obteve o seguinte resultado:  

 

 

 

 

 

Ministro de louvor, vocalista e instrumentista devem ser 
remunerados pela igreja

NÃO - 75 %

SIM - 20,83 %

ABSTENÇÃO 
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igreja. Essa pergunta foi elaborada porque várias igrejas remuneram músicos, alguns deles, 

 

 

entendem que os músicos que 

eve ser remunerado pela igreja, considerando que essa 

nona pergunta procurou saber a quanto tempo é membro desta igreja, e 

8,33 % 4,16 % 
- - 
- - 
- - 
- X 
- - 
X - 
- - 

se que a Igreja Presbiteriana do Brasil batiza crianças, estes 25% 

responderam que são membros da igreja há mais de 20 anos podem ter sido batizados 

quando crianças, diferentemente das igrejas batistas que não batizam crianças. 

A décima pergunta indagou sobre o tempo em que o musicista participa do 

ABSTENÇÃO - 4,17 %



 

Tabela 37 

Tempo no 
Ministério de 
Louvor 

25 % 

Menos de 1 ano - 
De 1 a 2 anos - 
De 3 a 4 anos X 
De 5 a 6 anos - 
De 7 a 8 anos - 
De 11 a 15 anos - 
De 16 a 20 anos - 
Mais de 20 anos - 

Deve-se considerar que 54,18% participam do

quatro anos, e estão na faixa etária entre os 15 e 30 anos de idade.

A décima primeira pergunta foi elaborada no sentido de saber se o musicista já fez 

algum curso ou minicurso, participou de congresso, seminário, simpósio

assistiu a alguma palestra específica sobre música sacra. Pergunta bem abrangente, que 

relaciona várias possibilidades de se adquirir conhecimentos mínimos e elementares sobre a 

música sacra, e cujos resultados estão expostos no Gráfico 39.

Gráfico 39 

Todos os que responderam que não participaram foram convidados para 

participarem do Ministério de Louvor, ou se apresentaram como voluntários ou vocacionados, 

mas sem terem participado de 

A décima segunda pergunta enfatizou a questão da liturgia, e inquiriu se o 

integrante do Ministério de Louvor já fez algum curso ou minicurso, participou de congresso, 

seminário, simpósio ou workshop ou assistiu a alguma

musical do culto de uma igreja presbiteriana histórica. 

 

Tabela 37 – Tempo que participa do Ministério de Louvor

 16,68 % 12,5 % 12,5 % 12,5 % 12,5 %

- X - - - 
X - - - - 
- - - - - 
- - X - - 
- - - - - 
- - - X - 
- - - - X 
- - - - - 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

se considerar que 54,18% participam do Ministério de Louvor há menos de 

quatro anos, e estão na faixa etária entre os 15 e 30 anos de idade. 

A décima primeira pergunta foi elaborada no sentido de saber se o musicista já fez 

algum curso ou minicurso, participou de congresso, seminário, simpósio

assistiu a alguma palestra específica sobre música sacra. Pergunta bem abrangente, que 

relaciona várias possibilidades de se adquirir conhecimentos mínimos e elementares sobre a 

música sacra, e cujos resultados estão expostos no Gráfico 39. 

Gráfico 39 – Eventos sobre música sacra 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

Todos os que responderam que não participaram foram convidados para 

participarem do Ministério de Louvor, ou se apresentaram como voluntários ou vocacionados, 

mas sem terem participado de qualquer evento sobre música sacra. 

A décima segunda pergunta enfatizou a questão da liturgia, e inquiriu se o 

integrante do Ministério de Louvor já fez algum curso ou minicurso, participou de congresso, 

seminário, simpósio ou workshop ou assistiu a alguma palestra específica sobre a liturgia 

musical do culto de uma igreja presbiteriana histórica.  

 

 

SIM -

70,83 %

71%

NÃO -

29,17 %

29%

Participou de algum evento sobre 
música sacra?

233 

Tempo que participa do Ministério de Louvor 

12,5 % 4,16 % 4,16 % 

- - 
- - 
- - 
- - 
X - 
- - 
-  
- X 

Ministério de Louvor há menos de 

A décima primeira pergunta foi elaborada no sentido de saber se o musicista já fez 

algum curso ou minicurso, participou de congresso, seminário, simpósio ou workshop ou 

assistiu a alguma palestra específica sobre música sacra. Pergunta bem abrangente, que 

relaciona várias possibilidades de se adquirir conhecimentos mínimos e elementares sobre a 

Todos os que responderam que não participaram foram convidados para 

participarem do Ministério de Louvor, ou se apresentaram como voluntários ou vocacionados, 

A décima segunda pergunta enfatizou a questão da liturgia, e inquiriu se o 

integrante do Ministério de Louvor já fez algum curso ou minicurso, participou de congresso, 

palestra específica sobre a liturgia 



 

Verifica-se que a maioria dos musicistas participa da liturgia do culto e utiliza a 

música sacra litúrgica sem ter participado de qualquer evento sobre liturgia.

A décima terceira pergunta se refere às preferências musicais dos integrantes do 

Ministério de Louvor a serem utilizadas nos serviços cúlticos da igreja: música 

(corinhos), hinos tradicionais (hinários) ou qualquer um dos gêneros musicais, apresentando

se o seguinte resultado:  

Os 16,67% que responderam que preferem a música 

estão na faixa etária de 26 a 35 anos. Já a minoria, que disse preferir os hinos tradicionais 

contidos no Hinário Novo Cântico, é do sexo feminino. Curiosamente, os 4,16% dos 

entrevistados estão na faixa etária dos 15 aos 20 anos; norm

preferência pelo gospel, e não seria a escolha óbvia a preferência pelos hinos tradicionais. 

Ainda sobre eles, participam do Ministério de Louvor há quase dois anos, e não participaram 

de qualquer evento sobre música sacra

parte do tempo no culto deve ser utilizada para a mensagem.

Condizente com os resultados dispostos no Gráfico 41, 

ficou constatado que na utilização da música sacra nos serviços cúlticos, houve uma 

supremacia da música gospel

 

Gráfico 40 – Eventos sobre liturgia 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

se que a maioria dos musicistas participa da liturgia do culto e utiliza a 

itúrgica sem ter participado de qualquer evento sobre liturgia.

A décima terceira pergunta se refere às preferências musicais dos integrantes do 

Ministério de Louvor a serem utilizadas nos serviços cúlticos da igreja: música 

ionais (hinários) ou qualquer um dos gêneros musicais, apresentando

Gráfico 41 – Preferências musicais 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Os 16,67% que responderam que preferem a música gospel

estão na faixa etária de 26 a 35 anos. Já a minoria, que disse preferir os hinos tradicionais 

contidos no Hinário Novo Cântico, é do sexo feminino. Curiosamente, os 4,16% dos 

entrevistados estão na faixa etária dos 15 aos 20 anos; normalmente, tal faixa etária teria a 

, e não seria a escolha óbvia a preferência pelos hinos tradicionais. 

Ainda sobre eles, participam do Ministério de Louvor há quase dois anos, e não participaram 

de qualquer evento sobre música sacra e liturgia para o culto; porém, entendem que a maior 

parte do tempo no culto deve ser utilizada para a mensagem. 

Condizente com os resultados dispostos no Gráfico 41, na observação participante 

ficou constatado que na utilização da música sacra nos serviços cúlticos, houve uma 

gospel em relação aos hinos tradicionais. Em 12 domingos

63%

37%

Participou de algum evento sobre liturgia?

NÃO - 62,5 %

SIM - 37,5 %

79%

17%
4%

Preferências musicais

Qualquer um -

79,17 %

Gospel - 16,67 %

Hinos - 4,16 %

234 

se que a maioria dos musicistas participa da liturgia do culto e utiliza a 

itúrgica sem ter participado de qualquer evento sobre liturgia. 

A décima terceira pergunta se refere às preferências musicais dos integrantes do 

Ministério de Louvor a serem utilizadas nos serviços cúlticos da igreja: música gospel 

ionais (hinários) ou qualquer um dos gêneros musicais, apresentando-

 

gospel, com seus corinhos, 

estão na faixa etária de 26 a 35 anos. Já a minoria, que disse preferir os hinos tradicionais 

contidos no Hinário Novo Cântico, é do sexo feminino. Curiosamente, os 4,16% dos 

almente, tal faixa etária teria a 

, e não seria a escolha óbvia a preferência pelos hinos tradicionais. 

Ainda sobre eles, participam do Ministério de Louvor há quase dois anos, e não participaram 

e liturgia para o culto; porém, entendem que a maior 

na observação participante 

ficou constatado que na utilização da música sacra nos serviços cúlticos, houve uma 

em relação aos hinos tradicionais. Em 12 domingos seguidos, 
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nos cultos pela manhã e à noite no segundo trimentre de 2014 pode-se constatar a utilização 

de 4 hinos do hinário Novo Cântico na liturgia cúltica e 104 cânticos do repertório musical 

gospel.  

Nenhum desses quatro hinos foi acompanhado pelos instrumentistas da igreja; foi 

reproduzida uma gravação, e os fiéis cantaram juntos com a reprodução dos hinos, prática esta 

que se aplicou aos hinos cantados pelos fiéis nos domingos subsequentes, quando 

introduzidos na liturgia cúltica. Perguntou-se ao pastor porque os instrumentistas não 

acompanharam os hinos, ele respondeu:  

Talvez, talvez seja até um pouquinho de comodismo pastoral; porque as vezes que a 
gente pede a eles prá... preparar, eles preparam. Eu não vejo assim, por parte da 
equipe de música, uma resistência, não. Inclusive, em alguns momentos a gente tem 
desafiado a que eles é, é peguem os antigos hinos, as letras, as músicas, e 
acrescentem algum ritmo mais moderno. (informação verbal)83 
 

Mesmo com 79,17% dos integrantes do Ministério de Louvor tendo respondido 

que não têm preferência quanto à utilização da música gospel ou dos hinos tradicionais, e 

mesmo com o desafio do pastor, pôde-se constatar que os hinos não constavam no repertório 

do Ministério de Louvor, nem com as modificações sugeridas pelo pastor. Os quatro hinos 

que foram cantados aconteceram no início do periodo de culto, e foram escolhidos pelo 

pastor, sendo projetada a letra e reproduzida uma gravação.  

A décima quarta pergunta se propôs a investigar sobre qual seria o maior tempo a 

ser utilizado na liturgia dos cultos: para a mensagem, para a música ou outro, a especificar. O 

resultado obtido foi:  

Gráfico 42 – Tempo de música no culto 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

A minoria que respondeu “outro” disse que deve haver um equilíbrio, dividindo-

se o tempo entre a mensagem e a música. O pastor, assim como os 75% dos entrevistados, 

também entende que o maior tempo deve ser para a mensagem, e justifica:  

                                                           
83 Cf. Pastor, entrevista concedida ao autor em [2015]. 

75%

17%
8%

Qual o maior tempo deve ser utilizado no culto: para a 
mansagem, para a música, ou outro?

Mensagem - 75 %
Música - 16,67 %
Outro - 8,33 %
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Desde a reforma do século XVI, quando foi assim, recuperada a tradição 
evangélica, uma das coisas que os reformadores, é... é... insistiram nela foi a 
centralidade da palavra. E, até mesmo, a arquitetura.  Dos templos, passou a 
distinguir, o púlpito, la na plataforma como o lugar mais elevado, até no sentido de 
mostrar que a palavra pregada, mensagem do evangelho proclamada, seria o 
centro principal do culto. (informação verbal)84 

Porém, divergentemente do que pensa o pastor e a maioria dos entrevistados, na 

observação participante, constatou-se que há um equilíbrio no tempo utilizado para a 

mensagem e para a música. Como fica, então, o relacionamento dos que entendem que a 

mensagem deve ocupar a maior parte do tempo e a realidade constatada? Geograficamente, o 

púlpito, na plataforma, ocupa o centro, local onde se desenvolve a prédica. Entretanto, os 

instrumentos, os instrumentistas e os vocalistas estão distribuídos por toda a plataforma, 

ocupando lugar de destaque. Constatou-se que, no memento em que os músicos atuam, o 

pastor desce da plataforma e se assenta junto com os fiéis, possibilitando, assim, que os 

integrantes do Ministério de Louvor assumam o controle e a direção dos serviços cúlticos 

durante o momento de cânticos, para onde todas as atenções são voltadas. 

A décima quinta pergunta procurou saber se os integrantes do Ministério de 

Louvor tomam conhecimento do tema ou do título da mensagem, com antecedência, para 

escolher e preparar as músicas que serão utilizadas no culto. O resultado dessa questão foi: 

Gráfico 43 – Título/Tema da mensagem 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

Mesmo com esse percentual de 45,84% que tomam conhecimento do tema ou 

título da mensagem para escolher as músicas que serão utilizadas em cada culto, a observação 

participante constatou que em várias músicas utilizadas, as suas letras não apresentavam 

relação com a prédica, não se caracterizando o caráter pedagógico da mensagem, embora o 

dirigente faça uma reflexão antes e/ou depois de cada música. Em entrevista o pastor da igreja 

diz: “As vezes, a gente pede também que aquelas canções que serão utilizadas no culto sejam 

direcionadas para... o, o tema da mensagem. Se vamos ter um culto da páscoa, vamos cantar 

                                                           
84 Cf. Pastor, entrevista concedida ao autor em [2015]. 

Toma conhecimento do título ou tema da mensagem?

NÃO - 54,16 %                    

SIM - 45,84 %
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canções da ressurreição, do triunfo de Cristo”85. Percebeu-se também que ocasionalmente, 

nos cultos observados, o caráter pedagógico da música foi colocado em prática, não havendo 

maior preocupação com esse aspecto, embora o pastor concorde com o aspecto pedagógico da 

música no culto, quando disse: “Então é muito interessante porque a gente percebe o povo, a 

congregação, faz, faz uma leitura melhor, uma assimilação melhor da mensagem, quando a 

música, as letras levam o assunto também”86. 

A décima sexta pergunta abordou os critérios utilizados para a escolha das 

músicas para a liturgia cúltica. Como as opções oferecidas permitiam a marcação de mais de 

um item, o resultado foi o seguinte: 

Tabela 38 – Escolha das músicas 

Como é feita a escolha das músicas 70,83 % 33,33 % 8,33 % 4,16 % 

É feita entre os componentes  X   
O líder escolhe X    
O pastor escolhe    X  
Outro – Especificar    X 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Os 4,16% que responderam a opção “outro”, especificaram que o líder do grupo 

escolhe as músicas, mas que pede a opinião dos demais integrantes do grupo. Duas opções 

não foram marcadas: “utilizam-se as músicas dos últimos CDs/DVDs gravados” e “utilizam-

se as músicas veiculadas na semana através das rádios FM comunitárias evangélicas da 

cidade”. Embora estas duas últimas opções não tenham sido marcadas, na observação 

participante, pôde-se perceber que, além da predominância do gênero musical gospel, a 

maioria das músicas utilizadas nos cultos sãos dos últimos CDs/DVDs gravados, também 

veiculadas pelas rádios FM e utilizadas na liturgia musical cúltica da igreja, dominicalmente. 

Assim como na Primeira Igreja Batista, na Igreja Presbiteriana da Paz é o líder quem escolhe 

o repertório musical cúltico. 

A décima sétima pergunta procurou saber como os integrantes das equipes de 

louvor aprendem os hinos e/ou cânticos utilizados nos cultos. Essa pergunta também permitiu 

a marcação de mais de uma opção, apresentando o seguinte resultado:  

 

 

 
                                                           
85 Cf. Pastor, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
86 Cf. Pastor, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
 



 

Tabela 39 

Como aprende as 
músicas  

75 %

CD 
Celular 
DVD 
Gravação via e-mail 
O líder  ensina 
Partitura 
YouTube 
Outro - Especificar 

Os que responderam “outro” especificaram dizendo que aprendem por cifras, 

através do Cifrasclub, e aprendem também de ouvido, por se denominarem de autodidatas. A 

utilização do computador conectado à internet é a forma predominante para o aprendizado das 

músicas, via YouTube, Cifras

acima, os integrantes do Ministério de Louvor utilizam

midiáticos para o aprendizado das músicas.

A observação participante nos ensaios constatou que todos chegaram para o 

ensaio com as músicas “aprendidas”, não havendo pre

musicais e interpretativas, mas apenas com a execução das músicas, com pouquíssima 

interferência do líder do grupo, além da utilização do 

utilizando-se o áudio e/ou vídeo, e aprender a letra

observado, não se utilizaram partituras das músicas executadas, mas somente gravações em 

áudio e vídeo. 

A décima oitava pergunta se refere aos shows 

procurou saber se os integrantes do Mini

Essa pergunta abrange o aspecto comercial e o de consumo da música 

influências quanto à utilização do referido repertório nos serviços cúlticos da igreja, 

apresentando o seguinte resultado: 

 

Tabela 39 – Como aprendem as músicas 

75 % 45,83 % 41,66 % 20,83 % 16,66 % 12,5 %

- - X - - - 
- X - - - - 
- - - X - - 
- - - - - X 
- - - - X - 
- - - - - - 
X - - - - - 
- - - - - - 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Os que responderam “outro” especificaram dizendo que aprendem por cifras, 

, e aprendem também de ouvido, por se denominarem de autodidatas. A 

utilização do computador conectado à internet é a forma predominante para o aprendizado das 

, Cifrasclub e gravações recebidas via e-mail. De acordo com os dados 

os integrantes do Ministério de Louvor utilizam-se de diversos recursos tecnológicos e 

midiáticos para o aprendizado das músicas. 

A observação participante nos ensaios constatou que todos chegaram para o 

ensaio com as músicas “aprendidas”, não havendo preocupação com questões técnico

musicais e interpretativas, mas apenas com a execução das músicas, com pouquíssima 

interferência do líder do grupo, além da utilização do smartphone para dirimir as dúvidas, 

se o áudio e/ou vídeo, e aprender a letra. Há de se destacar que, no repertório 

observado, não se utilizaram partituras das músicas executadas, mas somente gravações em 

A décima oitava pergunta se refere aos shows gospel com ingresso pago, e 

procurou saber se os integrantes do Ministério de Louvor vão ou se já foram a esses shows. 

Essa pergunta abrange o aspecto comercial e o de consumo da música 

influências quanto à utilização do referido repertório nos serviços cúlticos da igreja, 

apresentando o seguinte resultado:  

Gráfico 44 – Show Gospel 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

71%

29%

Já foi a um show gospel, com ingresso 
pago?

SIM - 70,84 %

NÃO - 29,16
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12,5 % 12,5 % 8,32 % 

- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
X - 
- - 
- X 

Os que responderam “outro” especificaram dizendo que aprendem por cifras, 

, e aprendem também de ouvido, por se denominarem de autodidatas. A 

utilização do computador conectado à internet é a forma predominante para o aprendizado das 

mail. De acordo com os dados 

se de diversos recursos tecnológicos e 

A observação participante nos ensaios constatou que todos chegaram para o 

ocupação com questões técnico-

musicais e interpretativas, mas apenas com a execução das músicas, com pouquíssima 

para dirimir as dúvidas, 

. Há de se destacar que, no repertório 

observado, não se utilizaram partituras das músicas executadas, mas somente gravações em 

com ingresso pago, e 

stério de Louvor vão ou se já foram a esses shows. 

Essa pergunta abrange o aspecto comercial e o de consumo da música gospel e as possíveis 

influências quanto à utilização do referido repertório nos serviços cúlticos da igreja, 
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A presença da maioria dos integrantes do Ministério de Louvor em shows gospel 

pode ter influenciado na escolha do repertório musical cúltico e, consequentemente, na 

supremacia quantitativa do repertório musical gospel sobre a hinódia oficial nos serviços 

cúlticos da igreja.  

Sobre os shows gospel, o pastor da igreja argumenta:  

O show em si, carece de uma, um palco especial, uma iluminação, e até mesmo a 
própria arrumação ali, estrutural do tempo, vai convergir prá isso aí. Tudo voltado 
para que a música seja voltada como instrumento de chamar o povo, de persuadir 
as pessoas. E aí a grande pergunta que fica é: Todo entretenimento é bom, 
prazeroso e fácil? (...) Isso tem sido uma questão que às vezes causa perplexidade, e 
até angústia interior do líder. Até que ponto isso aí é válido, e bom, e 
edificante?(informação verbal).87 
 

Quanto aos shows gospel em que é dividido o palco entre cantores seculares, e 

“evangélicos” cantando música gospel e música popular no mesmo show, ele enfatiza: 

 

Agora imagine o choque, e o conflito. Porque... historicamente, a história da música 
na bíblia, antigo testamento e o novo testamento da igreja cristã, historicamente, a, 
a canção, o hino, a música, é produzida num contexto de adoração, de revelação 
bíblica, de iluminação espiritual, e tudo mais. Agora, quando eu tenho que produzir 
algo, por força de um contrato... Interessante pensar nisso porque, é questão do 
conflito: Alguém que está num grande show, ta alí, precipuamente com o objetivo de 
lazer, de se sentir bem, se sentir melhor, e, ao mesmo tempo que uma canção 
romântica toca o coração, evoca boas lembranças, o estado de bem estar, de 
repente vem uma canção gospel e a pessoa recebe aquilo como mais um elemento 
de se sentir bem? Mas talvez ele seja levado a aquela finalidade que sempre marcou 
a música evangélica de provocar no coração, na mente, na alma, uma resposta a 
Deus, e a realidade espiritual. (informação verbal).88 
 

Embora 70,84% dos integrantes do Ministério de Louvor tenham respondido 

“sim” a essa pergunta, o pastor questiona os shows gospel, dizendo: “até que ponto isso aí é 

válido, bom e edificante? E que essas questões podem causar perplexidade interior na 

liderança”. Os shows gospel revelam os aspectos relacionados ao comércio e ao 

entretenimento, característicos da música gospel, associasdos a adoração. A observação 

participante, que se fez presente também em vários shows gospel na cidade, constatou a 

presença de integrantes desse Ministério de Louvor em vários shows. O conflito a que se 

refere o pastor pode estar na mente de quem é o astro do show, assim como também na mente 

dos que o assistem. E conclui: “É uma geração carente de referenciais”. 

Em um show, muitas pessoas podem entrar em transe, até mesmo em um show 

gospel, como já foi presenciado, o que alguns têm denominado de “comportamentos 

                                                           
87 Cf. Pastor, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
88 Cf. Pastor, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
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anormais”. Sobre estes comportamentos, o pastor se fundamenta no escritor Watchman Nee, 

em seu livro O poder latente da alma, e reflete: 

A pessoa entra num transe e é um risco muito sério identificar isso como uma ação 
do Espírito Santo de Deus, e que muitas vezes é apenas, apenas um fenômeno, uma 
manifestação da alma, da mente. E aí, é a grande questão da modernidade, que é o 
pragmatismo. Nós estamos gerindo um negócio que precisa da fé? Ou nós estamos 
influenciando uma comunidade do reino de Deus chamada igreja? (...) Se nós, 
líderes, pastores, não atentarmos prá isso, nós temos mais é que entrar na onda 
deles. (informação verbal).89 

A evidente preocupação pastoral demonstrada nessas palavras pode estar no 

sentido de que esses comportamentos descritos como transe venham a fazer parte dos cultos 

da igreja e serem entendidos como ação do Espírito Santo. Bréscia (2011, p. 25), se referindo 

a Pitágoras, diz que ele “Sabia trabalhar o som. Além de ensinar como determinados acordes 

musicais e certas melodias criavam reações definidas dentro do organismo humano. (...) 

Pitágoras demonstrou que a seqüência correta dos sons, se tocada musicalmente num 

instrumento, pode mudar padrões de comportamento”. Oliver Sacks (2007, p. 308) diz que “as 

emoções induzidas pela música podem, de fato, ser avassaladoras”. Segundo Jourdain (1998, 

p. 412) “Quando estamos mergulhados na música precisamos fazer um esforço para resistir à 

sua influência. É, de fato, como se algum “outro” entrasse não apenas em nossos corpos, mas 

também em nossas intenções, tomando conta de nós”. Àvila (2007, p. 119) afirma que “No 

êxtase ocorrem alterações da consciência do indivíduo entre as quais a principal é uma 

desorientação muito caracterizada do tempo e do espaço”. 

Diante dessas citações, quando ocorrem mudanças de comportamento de alguns 

fiéis nos cultos da igreja, durante os momentos em que o Ministério de Louvor está atuando, 

como explicá-las? É a ação do Espírito Santo ou são as influências do poder da música? 

Concluindo a sua reflexão sobre os shows gospel, o pastor da igreja disse: 

É!... tem a ver com a reflexão sobre esse, eu vou usar a palavra: antropocentrismo. 
Então, eu vou ali para ter uma, uma catarse, um, um momento de jogar fora as 
tensões. Isso aí bate frontalmente com a idéia do que é um adorador. (...)  Eu 
confesso que eu tenho estado na contra mão de muita coisa. (informação verbal).90 

Deve-se ressaltar que esse pastor nunca foi a um show gospel com ingresso pago, 

mas diz que uma catarse pode ser percebida, ali, entre os fãs. Contudo, por vezes, um culto na 

igreja pode se transformar em um show gospel, só que é gratuito. As palavras do pastor, 

portanto, contrastam com o pensamento e com a atitude dos 70,84% dos integrantes do 

                                                           
89 Cf. Pastor, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
 
90 Cf. Pastor, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
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Ministério de Louvor da Igreja Presbiteriana da Paz que vão a shows gospel fora da igreja e 

recebem as suas influências. Esse contexto apresenta práticas que coloca líderes e fiéis entre a 

tradição e a inovação. 

A décima nona pergunta indagou: quais os instrumentos musicais que podem ser 

utilizados nos cultos de uma igreja presbiteriana histórica? A abrangência da pergunta 

permitiu a marcação de mais de uma opção, sendo: “X”, para os instrumentos que podem ser 

utilizados, e “-”, para os instrumentos que não podem ser utilizados nos cultos da igreja. O 

resultado é apresentado a seguir: 

Tabela 40 – Instrumentos musicais 
Instrumentos Musicais 50 % 41,66 % 37,5 % 37,5 % 29,16 % 25 % 20,83 % 12,5 % 4,16 % 

Acordeão - - X - - X - - - 
Afoxé - - X - - - - - - 
Agogô - - X - - - - - - 
Atabaque - - X - - - - - - 
Bateria - X X - - - - - - 
Berimbau - - X - - - - - X 
Cajon - - X - - - X - - 
Carrilhão - - X - - - - X - 
Cavaquinho - - X - - - - - - 
Contra baixo - X X - - - - - - 
Flauta Doce - - X - X - - - - 
Flauta Transversal - - X - X - - - - 
Guitarra - - X X -  - - - 
Órgão X - X - - - - - - 
Pandeiro - -  X - - - - - X 
Piano - X X - - - - - - 
Reco-Reco - - X - - - - - - 
Rebolo - - X - - - - - X 
Saxofone - - X X - - - - - 
Teclado - - X X - - - - - 
Triângulo - - X - - - - - X 
Viola - - X - - - - - X 
Violão  X - X - - - - - - 
Violino - - X X - - - - - 
Outros Instrumentos - - X - - - - - - 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Dentre os 50% que responderam que podem ser utilizados somente o violão e o 

órgão, 8,33% responderam que pode ser utilizado somente o órgão, instrumento que não 

existe nessa igreja. 41,66% responderam que pode ser utilizado o piano; entretanto, deve-se 

considerar que essa igreja não possui tal instrumento; situação equivalente aos 37,5% que 

responderam que podem ser utilizados o saxofone e o violino, sendo que estes instrumentos 

também não existem na igreja. Do mesmo modo, não há nessa igreja, pandeiro, berimbau, 

rebolo, triângulo e viola, instrumentos que também podem ser utilizados em cultos, conforme 

4,16% dos entrevistados. Dentre os instrumentos listados, o atabaque, o afoxé, o agogô, o 

reco-reco e o cavaquinho não podem ser utilizados nos serviços cúlticos da igreja, conforme o 

entendimento de 62,5% dos integrantes do Ministério de Louvor.  
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Sobre a bateria e instrumentos não convencionais na igreja o pastor deixa 

registrado que: 

Já desde o começo tínhamos abertura para ter uma bateria, instrumentos não 
convencionais, e isso eu creio que ajudou muito a dar uma... unicidade, uma 
tranqüilidade de desenvolver inclusive um, um ministério musical, bom, eu diria 
assim... adequado, que verdadeiramente tem abençoado a igreja no seu 
crescimento, seu desenvolvimento”. (informação verbal).91 
 

Nesse caso, não havia restrição sobre a utilização de diversos instrumentos 

musicais nos cultos da igreja. Entretanto, percebe-se 50% entendem que somente o violão e o 

órgão podem ser utilizados nos cultos da igreja; 8,33% entendem que só pode ser utilizado o 

órgão, e somente 37,5% entendem que todo e qualquer instrumento musical pode ser utilizado 

nos cultos da igreja. Este último dado contrasta, pois, com 62,5% dos integrantes, os quais 

entendem que existem instrumentos que não podem ser utilizados nos cultos da igreja, como o 

atabaque, o afoxé, o agogô, o berimbau, o reco-reco e o cavaquinho. Como seria, então, se 

esses últimos instrumentos citados fossem introduzidos nos serviços cúlticos da igreja? 

As crises e os conflitos se instalaram nas igrejas presbiterianas também quando o 

assunto era a utilização de instrumentos musicais não convencionais nos serviços cúlticos, 

instrumentos que poderiam ser associados com cultos de outras crenças religiosas. Tal 

conflito é visível na Igreja Presbiteriana da Paz, sendo que 62,5% responderam que os 

instrumentos citados não podem ser utilizados nos cultos, contrastando com os 37,5% que 

entendem que todo e qualquer instrumento musical pode ser utilizado. Sobre essa questão, o 

pastor deixa uma interrogação, mas não se posiciona: 

E aí, tanto na África e na herança musical africana no Brasil, a questão da 
utilização dos ritmos na umbanda, nos cultos chamados afro-brasileiros, eu creio 
que isso incomodou muita gente. Esse ritmo, esse atabaque, esse batido de tambor 
está identificado com a macumba. E aí? (informação verbal)92 

 

Ademais, na observação participante, constatou-se a utilização de instrumentos de 

percussão, como os tambores, nos serviços cúlticos dessa igreja. Diante disso, questiona-se: e 

as associações com essa família de instrumentos que também é utilizada nos rituais de outras 

crenças religiosas? 

Sobre as crises instaladas na igreja, o pastor relembra dos tempos, antes de ser 

pastor dessa igreja, em que era membro da primeira igreja presbiteriana, e pontua: 

 
 
 

                                                           
91 Cf. Pastor, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
92 Cf. Pastor, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
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Eu me lembrava aqui que havia em qualquer igreja presbiteriana nos anos 70, você 
sabia que lá na plataforma tinha um pequeno órgão, algumas igrejas com órgão 
mais, mais elaborado; ou um piano. E aí veio a grande crise, acho que aí pelos anos 
80, que começo o movimento musical muito interessante, trabalho impressionante, a 
partir da, do acampamento palavra da vida, depois o vencedores por Cristo...  
grupo elo, logos, e aquelas influências começaram a chegar. Eram inevitáveis. 
(informação verbal)93 
 

 Até a década de 70, havia somente uma igreja presbiteriana em Montes Claros, e 

a liturgia cúltica conservava-se inalterada, observando-se a herança litúrgica recebida. Com o 

desencadeamento do movimento musical gospel, que chegou à cidade, com mais força, no 

início da década de 80, com a bateria sendo um dos centros das discussões, segundo o pastor, 

causaram-se divisões no presbiterianismo histórico da cidade, como a última, que ocorreu na 

primeira igreja que, atualmente, já admite a utilização da bateria em seus cultos. O pastor 

conclui a sua reflexão dizendo: “O mais importante, a meu ver, e o que gerou um debate 

muito grande no final dos anos 80 e 90, foi a questão do misticismo e a questão da música 

utilizada na... vamos dizer, numa tentativa de manipulação do sobrenatural”. Entretanto, esta 

tentativa humana de manipulação, influências externas, permanece ainda hoje em muitos 

cultos. 

A vigésima pergunta procurou saber quais os ritmos/estilos musicais que podem 

ser utilizados nos serviços cúlticos de uma igreja presbiteriana histórica. Como a pergunta 

permitia a marcação de mais de uma opção, têm-se: “X”, para os ritmos/estilos musicais que 

podem ser utilizados, e “-”, para os ritmos/estilos musicais que não podem ser utilizados. As 

respostas a essa questão foram as seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
93 Cf. Pastor, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
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Tabela 41 – Ritmos/estilos musicais 
Ritmos/Estilos 

Musicais 

33,33 % 29,16 % 29,16 %              25 % 20,83 % 16,66 % 12,5 % 8,33 % 4,16 % 

Axé Músic - - X - - - - - - 

Balada Romântica - - X X - - - - - 

Bolero - -  X - - - - X - 

Bossa Nova - X X - - - - - - 

Country - - X - - X - - - 

Forró - - X - - - X - - 

Heavy Metal - - X - - - - - X 

Hip Hop - - X - - - - X - 

Jazz X - X - - - - - - 

Lambada - - X - - - - - - 

Pagode - - X - - - - - X 

Rap - - X - - - X - - 

Reggae - - X - X - - - - 

Rock X - X - - - - - - 

Samba - - X - - X - - - 

Sertanejo - - X - - - X - - 

Tango - - X - - - - - X 

Valsa - - X X - - - - - 

Outros ritmos/estilos - - X - - - - - - 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Há de se destacar que 4,16% responderam “Heavy metal”; 4,16%, “Pagode”. Os 

4,16% que responderam que só pode ser utilizado o tango estão na faixa etária dos 15 aos 30 

anos; já estudaram ou estudam música; participam do Ministério de Louvor durante um a seis 

anos; nunca participaram de qualquer evento específico sobre música sacra; entendem que a 

maior parte do tempo no culto deve ser dedicada para a mensagem. Deve-se considerar ainda 

que 29,16% dos integrantes entendem que podem ser utilizados todos e quaisquer 

ritmos/estilos musicais nos cultos. 

Sobre este assunto o pastor expõe o seu pensamento: 

O que me ajudou muito a ter mais tolerância, abrir a minha cabeça para isso, foi o 
fato de entender que o evangelho e a fé cristã é universal. Ora! Quando tomamos 
conhecimentos do que estava acontecendo, por exemplo, na Àfrica, quando o 
evangelho chegava, e o culto do africano era aquele culto cheio de danças e de 
alegrias e de manifestação cultural, que estava ali arraigada na cultura deles, mas 
que agora tinha uma espiritualidade bíblica envolvida. (informação verbal)94 

Diante dessas palavras pode-se concluir que, no entendimento pastoral, assim 

como acontece na África, pode também acontecer no Brasil, mais especificamente, em sua 

igreja, dada a universalidade do evangelho, permitindo, assim, as diversas manifestações 

culturais; isto é, estilos e ritmos musicais que são caracterizados como manifestação cultural 

                                                           
94 Cf. Pastor, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
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de outros estados da Federação ou de outros países, porém, observando-se a espiritualidade 

bíblica, não havendo restrições; conclui então o pastor: “eu creio que também a gente precisa 

fazer uma reflexão de entender que Deus usa todas as manifestações da cultura também”.  

A vigésima primeira pergunta tratava-se do volume dos instrumentos e dos 

microfones nos momento de cânticos, inquirindo sobre se já ouviu comentários ou se já 

recebeu reclamações em relação ao som estar muito alto, obtendo-se a seguinte resposta:  

Gráfico 45 – Volume do som 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

Dentre as igrejas que compõem a mostra, a Igreja Presbiteriana da Paz é a que 

apresenta o maior percentual de reclamações quanto ao volume do som. Essa igreja tem 

investido financeiramente na sonorização de seu templo, com aparelhagem de som com mesa, 

amplificador, computador, caixas amplificadas, microfones sem fio e com fio, caixas 

acústicas no teto e no púlpito, assim como também caixas de retorno, em um ambiente de 600 

metros quadrados, aproximadamente.  

A observação participante constatou também o volume excessivo de uma massa 

sonora produzida por instrumentos e vozes, afetando principalmente os fiéis que se assentam 

mais à frente. Os 4,16% que disseram não ter recebido reclamação sobre o alto volume do 

som já estudaram ou estudam música, participam do grupo de louvor durante o período de três 

a quatro anos, nunca participaram de qualquer evento específico sobre música sacra e liturgia 

cúltica, preferem a música gospel e nunca foram a um show gospel.  

Sobre essa questão, o pastor da igreja responde: 

 

 

 

 

96%

4%

Ja recebeu reclamações sobre o volume do som no 
período de cânticos?

SIM - 95,84 %

NÃO - 4,16 %
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Sim... (...) É, é muito interessante isso porque, você está mais enfronhado nesse 
assunto, mas me parece que nós estamos vivendo uma geração que está com um 
sério risco de sofrer da audição; porque a música é sempre alta né? É... a... mas já 
tivemos essa reclamação. As vezes a equipe que trabalha com  a sonoplastia fica no 
meio do... tiroteio. Uns querem que aumenta mais, outros querem que abaixa.  
Então, nesse momento, nós estamos estudando aí a implantação de um... um sistema 
de som que, que seja mais adequado, mais... porque é sempre um problema. 
(informação verbal)95 

A questão da sonorização do ambiente é um problema que tem afligido 

praticamente todas as igrejas evangélicas de Montes Claros, e nessa igreja não é diferente. Em 

conversa, um dos fiéis acrescentou: “hoje, o som tava insuportável, terrível”. Mesmo já tendo 

investido no som da igreja, existe a intenção de melhorá-lo. Mas esta melhoria seria na 

qualidade sonora ou em uma aparelhagem com menor potência? Ou seria uma melhor 

equalização? 

O sítio http://www.megaclima.pt/tabela-decibeis.php (2016) apresenta uma tabela 

de decibéis na qual são classificados os níveis de ruído em decibéis e o limite de exposição 

diária aconselhável. Um som muito alto, com 110 decibéis, é comparado a um concerto de 

música rock, ritmo utilizado em muitas músicas nos serviços cúlticos de algumas igrejas, 

sendo o limite de exposição diária aconselhável o de 15 minutos. O tempo utilizado para a 

execução de música nos cultos dominicais noturnos dessa igreja oscila entre 30 e 40 minutos. 

Já em um show gospel, a exposição auditiva ao volume de som ultrapassa o limite de 1 hora. 

O pastor acrescenta ainda: 

A meu ver, uma outra questão ética é... ela vai, vai suscitar algumas perguntas. Por 
exemplo: Porque essa comunidade está se acostumando com esse volume de som 
que é agressivo ao próprio organismo; Ao próprio ser humano. É... qual é o 
objetivo de priorizar tanto o volume. É... que tipo de reação, de frenezi espiritual, 
vamos dizer assim, está causando. Porque, o ser humano é altamente capaz de se 
tornar viciado em qualquer coisa, não é verdade? E nós sabemos que tem uma 
geração aí, viciada em som alto. E aí? Nós vamos, dentro da igreja, nós estamos 
fazendo bem as pessoas ao fazer isso? E as pessoas do entorno? E os vizinhos? Que 
visão vão ter da igreja? (...) São várias as questões. Aí eu pergunto: se eu faço isto, 
eu estou passando para aquele vizinho a imagem de uma igreja que não respeita o 
outro. E a fé cristã foi sempre a herança do novo testamento, é, cristão sendo servo 
dos outros, estamos a serviço da comunidade, nunca contra ela, nunca... 
considerando, eu me preocupo comigo e o resto... Então é muito interessante. 
(informação verbal)96. 

Um volume muito alto do som nos momentos musicais dos serviços cúlticos da 

igreja pode causar um “frenezi espiritual” ou produzir “viciados em som alto”, nas palavras 

do pastor da igreja, tendo gerado problemas que extrapolam o interior da igreja. Nessas 

palavras, ficam evidenciadas a preocupação e a inquietação do pastor da igreja, em sua 
                                                           
95 Cf. Pastor, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
96 Cf. Pastor, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
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reflexão a esse respeito. Ademais, muitos problemas auditivos podem começar com a 

exposição a um volume excessivo de som, característico de muitas igrejas evangélicas e que 

tem influenciado também muitas igrejas históricas, como no caso das quatro igrejas que 

compõem a mostra, de acordo com os resultados dos questionários. 

A comunidade estaria se acostumando ao volume alto do som ou a comunidade 

estaria suportando esse volume alto do som? O que a comunidade poderia fazer para 

solucionar o problema? A solução do problema está nas mãos de quem? Já houve casos, em 

Montes Claros, em que a vizinhança acionou a Polícia Militar para intervir no volume 

excessivo do som de uma igreja evangélica. 

A vigésima segunda pergunta foi elaborada no sentido de permitir que seja 

acrescentada alguma informação que se julgasse relevante e que não tivesse sido contemplada 

no questionário. Apenas alguns integrantes do Ministério de Louvor se posicionaram, 

acrescentando informações importantes para o processo analítico, colocações estas que estão 

relacionadas à inovação e à tradição, assim como também às crises que se instalam no 

Ministério de Louvor e, consequentemente, na igreja. 

A musicista 1 se refere apenas aos ritmos/estilos musicais utilizados nos cultos e 

entende que precisam trabalhar e utilizar outros ritmos/estilos musicais, e acrescentou que 

“vários estilos musicais precisam ser explorados. Necessitamos de melhor técnica tanto vocal 

quanto instrumental, mas principalmente vocal. (...) A equipe deve orar mais, fazer reuniões 

de oração. Etc. etc. etc” 97. Estas palavras revelam dois dilemas: o desejo de se trabalhar e 

utilizar os diversos estilos musicais e a necessidade de desenvolver tecnicamente, mas 

enfatizando que se deve dar mais valor a oração e as reuniões de oração. A musicista 

apresenta o seguinte perfil: está na faixa etária de 15 a 20 anos, estuda ou estudou música e 

nunca participou de evento específico sobre música sacra e liturgia cúltica. Ademais, revela a 

necessidade de atividades relacionadas às questões espirituais que envolvem o louvor na 

igreja. 

 A musicista 2 estudou ou estuda música, participa do grupo de louvor de 3 a 4 

anos, já participou de evento específico sobre música sacra e liturgia, vai a show gospel e 

deixa claro em suas palavras que há certa resistência por parte da liderança da igreja, quanto a 

utilização de alguns ritmos/estilos musicais e argumenta que “Uma explicação a mais sobre a 

questão 20: apesar de pensar que podemos louvar ao Senhor com todos os ritmos/estilos 

                                                           
97 Cf. Musicista 1, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
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musicais, penso que a igreja pode ainda oferecer resistência a algum desses ritmos por 

questões culturais e/ou preferências particulares”98.  

A musicista 2 respondeu à pergunta 20 dizendo que podem ser utilizados todos os 

ritmos/estilos musicais, mas que existe alguma restrição quanto à utilização de alguns deles na 

liturgia cúltica, embora o pastor tenha desafiado os integrantes do Ministério de Louvor a 

promoverem modificações nos hinos, e essas modificações podem ser entendidas como a 

utilização de diversos instrumentos musicais e de diversos ritmos, como citado anteriormente. 

A musicista 3 está na faixa etária acima de 40 anos, nunca estudou música, 

participa do grupo de louvor de 11 a 15 anos, já participou de evento sobre música sacra e 

sobre liturgia, entende que qualquer instrumento musical e qualquer ritmo/estilo musical pode 

ser utilizado nos serviços cúlticos da igreja, e se posiciona dizendo: “Acho que as igrejas 

evangélicas deveriam investir em uma escola de música voltada para os ministérios de 

louvor. O ministério de louvor ou instrumentistas não deve ser remunerado, mas a igreja 

deve investir financeiramente no preparo dos mesmos” 99.  

A musicista 3 deixa claro que possui dificuldades para exercer as atividades 

musicais cúlticas; para suprimi-las, recomenda a criação de uma escola de música, porém, 

voltada para os Ministérios de Louvor. Deve-se considerar que o Conservatório de música da 

cidade e a Universidade que oferecem o curso de Música são seculares.  A musicista 3 acusa, 

ainda, a falta investimento financeiro por parte da igreja, no sentido da preparação dos 

músicos do Ministério de Louvor.  

O musicista 4 está na faixa etária de 26 a 30 anos, estuda música, é membro da 

igreja a mais de 20 anos, participa do ministério de louvor a menos de 1 ano, não participou 

de evento específico sobre a liturgia musical cúltica e vai a show gospel,  comenta: “A maior 

dificuldade enfrentada por quem participa do grupo de música, ou em relação aos 

participantes é o ego. Ainda há muita confusão em relação a glorificar e exaltar somente a 

Deus” 100. Suas palavras demonstram que existe “briga” de egos e conflitos dentro do grupo de 

louvor, e a confusão a que se refere revela certo conflito interno em quem participa do 

ministério de louvor a tão pouco tempo, mas já percebe estas coisas. 

A musicista 5 está na faixa etária dos 21 aos 25 anos; nunca estudou música; 

participa do grupo de louvor entre três e quatro anos; nunca participou de evento específico 

sobre música sacra e vai a show gospel. Ela enfatiza:  

                                                           
98 Cf. Musicista 2, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
99 Cf. Musicista 3, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
100 Cf. Musicista 4, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
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É de muita importância a busca da técnica musical, seja estudando sozinho ou em 
algum curso, mas mais importante que tudo isto, é essencial do estudo da música 
exclusivamente para cultos congregacionais, pois assim a idéia de show ou 
CONCERTO é diminuída (EVITADA) e a adoração e serviço ao povo são 
enfatizados. (informação verbal).101 

Pelo fato de ir a shows gospel, estabelece uma diferença entre show e culto. Em 

suas palavras, percebe-se que se instala, no seu entendimento, uma ideia e/ou a prática de 

culto/show ou de culto/concerto, o que, de certa forma, ficou constatado, em algumas 

ocasiões, também através da observação participante. Um culto/show pode ser entendido com 

uma banda que faz o seu show, e cujos fiéis participam ativamente. Já no culto/concerto, um 

instrumentista, cantor ou grupo musical apresenta várias músicas, e os fiéis apenas as ouvem, 

sem participar ativamente, como nos cultos/show. 

A musicista 6 está na faixa etária dos 31 aos 35 anos e estuda música; participa do 

grupo de louvor há menos de um ano; nunca participou de evento sobre liturgia musical 

cúltica; entende que a maior parte do tempo no culto deve ser dedicado à prédica e nunca foi a 

um show gospel. Ela coloca: 

Acho importantíssima a questão da vida espiritual, testemunho e conduta que toda a 
pessoa que é chamada para cantar deve ter. Não adianta adorar a Deus da “boca 
pra fora” e não ter uma vida de adoração e gratidão verdadeira. É preciso 
encontrar o equilíbrio entre técnica e conduta cristã verdadeira, pois assim seremos 
usados por Deus como vasos na presença dele, conforme sua soberana vontade.  
(informação verbal)102 

Em suas palavras, a musicista 6, mesmo participando do Ministério de Louvor há 

menos de um ano, percebe e deixa transparecer possíveis problemas relacionais dentro do 

próprio grupo, ou problemas de comportamento anticristão por parte de algum membro do 

Ministério.  

O musicista 7 está na faixa etária dos 15 aos 20 anos, estuda música, entende que 

o musicista deve ser remunerado pela igreja e que o maior tempo no culto deve ser reservado 

para a música, participa do grupo de louvor de 1 a 2 anos, se posiciona e sugere: “Eu acredito 

que a música pode ser exercida como profissão dentro da igreja. Também acho que seria 

uma boa o ensino de música nas igrejas”103.  

O musicista 8 está na faixa etária dos 21 aos 25 anos; estuda música; participa do 

grupo de louvor no período de 11 a 15 anos; já participou de eventos específicos sobre música 

                                                           
101 Cf. Musicista 5, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
102 Cf. Musicista 6, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
103 Cf. Musicista 7, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
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sacra e liturgia; entende que todos os ritmos e gêneros/estilos musicais podem ser utilizados 

nos cultos da igreja. Ele comenta:  

Pesquisa muito pertinente, necessária para estabelecermos algumas reflexões a 
cerca do papel da música e do músico nas atuais igrejas históricas. Talvez seja 
interessante identificar as habilidades que exercemos, canto, instrumental ou 
ambos. Sou cantor e não toco na igreja apesar de ser instrumentista (violoncelo). 
Segundo os dirigentes o instrumento não se adapta a tonalidade (afinação) dos 
demais. É possível identificar outros instrumentos que já foram mesclados na 
formação instrumental da igreja (presbiteriana). Canto em outros locais que não a 
igreja (grupos, casamentos e apresentações). (informação verbal).104 

Suas palavras denotam que houve mudanças no papel do músico e da música em 

uma igreja histórica. O fato de ser instrumentista e de não tocar seu instrumento nos cultos 

revela que existe um problema a ser resolvido, pois o violoncelo se “adapta” a qualquer 

família de instrumentos musicais, tanto é que, além de ser também utilizado nas orquestras, é 

utilizado no jazz e por muitas bandas que acompanham a música popular brasileira. Muitas 

igrejas evangélicas têm utilizado o violoncelo juntamente com outros instrumentos não 

eruditos, a exemplo da Igreja Batista Monte Sinai, igreja que também compõe a mostra: seu 

Ministério de Música utilizou, em um culto, dois violinos, instrumento da mesma família do 

violoncelo, juntamente com instrumentos mais populares, como o violão, o contrabaixo e a 

bateria, como pode ser constatado em vídeo disponível no YouTube105. No instrumento em si, 

não existem problemas de afinação, mas uma maior dificuldade de se tocar afinado, devido à 

falta dos trastes em seu braço. Entretanto, as cordas precisam ser afinadas corretamente. 

A musicista 9 está na faixa etária dos 21 aos 25 anos, estuda música, participa do 

grupo de louvor de 5 a 6 anos, participou de evento sobre música sacra, entende que a maior 

parte do tempo no culto deve ser dedicado a mensagem, vai a show gospel e entende que o 

único ritmo/estilo musical que pode ser utilizado no culto é o jazz e já ouviu comentários e 

recebeu reclamações de que o som estava muito alto durante o louvor, esclarece que “A 

dificuldade de ter pessoas qualificadas para equalizar o som e compromissadas atrapalha o 

andamento do momento de louvor e ensaios” 106. A musicista reafirma um problema que está 

relacionado às atividades musicais nos ensaios e nos cultos: o som da igreja, seu volume e 

equalização. 

Concluindo, a Igreja Presbiteriana da Paz, mesmo sendo uma igreja histórica, 

apresenta modificações em aspectos relacionados à liturgia dos cultos, bem diferentes dos da 

                                                           
104 Cf. Musicista 8, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
105Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UCb8tEKxqZsfs7-bWL5Xm6Rg>. Acesso em: 26 ago. 
2015. 
106 Cf. Musicista 9, entrevista concedida ao autor em [2015]. 
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Primeira Igreja Presbiteriana de Montes Claros. A liturgia do culto não consta no Boletim da 

igreja; sendo assim, os fiéis não sabem com antecedência a ordem do que acontecerá no culto. 

O Ministério de Louvor tem autonomia para escolher e para dirigir toda a música da igreja. 

No momento de cânticos espirituais, predomina o repertório gospel, com a prática de palmas 

rítmicas, expressões corporais, gritos de aleluias, em nome de Jesus e glórias a Deus, e com a 

utilização de uma diversidade de ritmos e de estilos musicais, assim como também de vários 

instrumentos musicais. 

Essa igreja, desde a sua organização, teve liturgia cúltica bem aberta e flexível. 

Sendo assim, as modificações pelas quais a liturgia do culto passou aconteceram 

naturalmente, pois, segundo o pastor, “a igreja tem uma visão mais atualizada”. Entretanto, 

até certo ponto, tal posição tem sido discriminada por outras igrejas históricas, ao dizerem ser 

a Igreja Presbiteriana da Paz uma igreja “renovada”; já outros dizem que ela está 

“pentecostalizada”. Esporadicamente, foi praticada a glossolalia, e é permitida a livre 

expressão dos fiéis no louvor. 

A postura pastoral também se difere das demais igrejas que compõem a mostra, 

pois, ao terminar o culto, o pastor não se coloca na porta para se despedir dos fiéis, como é o 

costume nas outras igrejas que compõem a mostra.  

Diante do exposto, pode-se inferir que, na Igreja Presbiteriana da Paz, devido às 

inovações tecnológicas, as suas práticas cúlticas passaram e ainda passam por momentos e 

situações entre a tradição e a inovação, com predominância da inovação sobre a tradição. 
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3.5 Dados comparativos entre as igrejas. 

Tabela 42 – Dados comparativos 

Primeira Igreja 
Batista de Montes 
Claros 

Igreja Batista Monte 
Sinai 

Primeira Igreja 
Presbiteriana de 
Montes Claros 

Igreja Presbiteriana 
da Paz 

Ministério de Louvor, 
Adoração e Arte 

Ministério de Música Equipe de cânticos e 
Equipe de hinos 

Ministério de louvor 

Certa autonomia Autonomia Total Certa autonomia Certa Autonomia 
Procura preservar os hinos Hinos: exporadicamente Procura preservar os hinos Hinos: Exporadicamente 
Predomínio do repertório 
musical gospel 

Predomínio do repertório 
musical gospel 

Predomínio do repertório 
musical gospel 

Predomínio do repertório 
musical gospel 

Hinos acompanhados por 
instrumentos 
convencionais 

Hinos acompanhados por 
instrumentos convencionais 

Hinos acompanhados por 
instrumentos 
convencionais 

Hinos reproduzidos e 
acompanhados por uma 
gravação em CD ou MP3 

Músicos devem ser 
remunerados 

Músicos devem ser 
remunerados 

Músicos não devem ser 
remunerados 

Músicos não devem ser 
remunerados 

Coral litúrgico inativo Coral litúrgico não existe 
mais 

Coral litúrgico não existe 
mais 

Coral litúrgico não existe mais 

Tempo de música nos 
cultos: 20 a 25 minutos 

Tempo de música nos cultos: 
20 minutos 

Tempo de música nos 
cultos: 20 minutos 

Tempo de música no culto: 25 
a 30 minutos 

Boletim semanal Boletim semanal Boletim semanal Boletim mensal 
Ordem do culto no boletim Ordem do culto no boletim Liturgia do culto no 

boletim 
Não consta a liturgia do culto 
no boletim 

Definido nos boletins os 
cânticos e os hinos 

Não definido nos boletins 
nem os cânticos nem os hinos 

Definido nos boletins 
apenas os hinos. Os 
cânticos são livres 

Não definido nos boletins nem 
os cânticos e nem os hinos 

Ordem do culto fechada Ordem do culto simplificada 
e flexível 

Liturgia do culto fechada Liturgia do culto não 
divulgada para os fiéis 

Palmas rítmicas durante os 
cânticos  

Palmas rítmicas discretas 
durante os cânticos 

Não bate palmas rítmicas 
durante os cânticos 

Palmas rítmicas com 
animação durante os cânticos 

Luzes especiais no palco 
durante os cânticos. Luzes 
do templo apagadas 

Luzes normais no palco e no 
templo durante todo o culto 

Luzes normais no palco e 
no templo durante todo o 
culto 

Luzes normais no palco e no 
templo durante todo o culto 

Não tem regente 
congregacional 

Não tem regente 
congregacional 

Tem o regente 
congregacional 

Não tem regente 
congregacional 

Piano e órgão não são mais 
utilizados 

Não tem piano nem órgão Piano e órgão não são 
mais utilizados 

Não tem piano nem órgão 

Usa os instrumentos: 
teclado, violão, guitarra, 
contra baixo, bateria e 
instrumentos de percussão 

Usa os instrumentos: teclado, 
violão, guitarra, contra baixo, 
bateria e instrumentos de 
percussão 

Usa os instrumentos: 
teclado, violão, guitarra, 
contra baixo, bateria e 
instrumentos de percussão 

Usa os instrumentos: teclado, 
violão, guitarra, contra baixo, 
bateria e instrumentos de 
percussão 

Última música executada 
no culto: gospel 

Última música executada no 
culto: gospel 

Última música executada 
no culto: Amém Tríplice 

Última música executada no 
culto: gospel 

Pastor usa terno completo 
aos domingos 

Pastor usa traje esporte/social 
aos domingos 

Pastor usa terno completo 
aos domingos 

Pastor usa traje esporte/social 
aos domingos 

Entre a tradição e a 
inovação  

Entre a tradição e a inovação  Entre a tradição e a 
inovação  

Entre a tradição e a inovação  

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Entre as igrejas batistas e presbiterianas pesquisadas, não se chegou a um 

consenso sobre qual nomenclatura dever-se-ia utilizar para as atividades musicais, como na 

primeira metade do século XX, cuja nomenclatura utilizada em todas as igrejas do 

protestantismo histórico era a de Ministério de Música. A Primeira Igreja Batista utiliza 

Ministério de Louvor, Adoração e Arte, fragmenta o Ministério em três equipes, e se justifica 

a nomenclatura utilizada pela utilização de outras linguagens artísticas além da música, como 

o teatro, a dança e as artes visuais. Por sua vez, a Igreja Batista Monte Sinai utiliza o termo 

Ministério de Música, e que resume a divisão das equipes que dirigem a música cúltica na 
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igreja; porém, sem as demais características de um Ministério de Música, em suas origens. Já 

a Primeira Igreja Presbiteriana utiliza os termos equipe de cânticos e equipe de hinos, 

delimitando as suas atividades, ao dirigir cânticos e ao dirigir hinos, de forma 

compartimentalizada ou departamentalizada, sendo delimitadas as áreas de atuação de cada 

equipe. Por último, a Igreja Presbiteriana da Paz utiliza o termo Ministério de Louvor, e 

fragmenta o Ministério em três equipes. Essas são mudanças que estão ocorrendo no presente 

século, ou seja, do Ministério de Música para o Ministério de Louvor. 

Com relação à autonomia dos integrantes dos Ministérios de Música, a Igreja 

Batista Monte Sinai conferiu-lhes, na pessoa do pastor, “autonomia total”. Entende-se que 

essa autonomia se restringe à escolha do gênero musical, à preparação e à direção da música 

cúltica, assim como também às ministrações. As demais igrejas que compõem a mostra 

outorgaram “certa autonomia”, significando, com isso, que suas ações e práticas são 

supervisionadas pelo pastor. Com isso, as duas primeiras igrejas, Batista e presbiteriana, ainda 

preservam os hinos; a Igreja Batista Monte Sinai, com autonomia total e com a predileção dos 

integrantes do Ministério de Música pelo repertório musical gospel, sendo que os hinos são 

utilizados esporadicamente, assim como também na Igreja Presbiteriana da Paz, cujas equipes 

do Ministério de Louvor não utilizam os hinos tradicionais, mesmo com o incentivo pastoral. 

Essa também é uma grande mudança: a transição dos hinos tradicionais dos hinários para o 

repertório musical gospel. 

No aspecto financeiro, a Primeira Igreja Batista remunera apenas o seu Ministro 

de Louvor. Ele é contratado pela igreja para dirigir o canto congregacional, composto pelos 

cânticos e pelos hinos. A Igreja Batista Monte Sinai não remunera os seus Ministros de 

Louvor nem os instrumentistas. O trabalho é voluntário, embora a maioria entenda que os 

músicos devem ser remunerados. Já a Primeira Igreja Presbiteriana e a Igreja Presbiteriana da 

Paz não remuneram os seus Ministros de Louvor e instrumentistas, sendo que também eles 

entendem que não devem ser remunerados.  

Os boletins informativos contendo as ordens dos cultos são semanais, excetuando-

se oda Igreja Presbiteriana da Paz, que adota o sistema de Boletim mensal, porém, sem a 

ordem de culto, que não é divulgada para os fiéis. A Igreja Batista Monte Sinai apresenta um 

Boletim semanal, com a ordem do culto simplificada e flexível. A Primeira Igreja Batista 

apresenta, em seus boletins, a ordem do culto fechada, contendo os hinos e os cânticos que 

serão utilizados nos serviços cúlticos. Já a Primeira Igreja Presbiteriana define, em seus 

boletins, os hinos que serão cantados pelos fiéis e uma liturgia semifechada, pois os cânticos 
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não constam no Boletim, sendo livres e de escolha da equipe, escolha esta limitada, não no 

Boletim, pelo pastor, que define a quantidade de cânticos por culto. 

Quanto ao traje dos pastores, os das primeiras igrejas, Batista e presbiteriana, são 

os únicos que ainda usam terno completo, característico de um líder espiritual de uma igreja 

histórica. Os pastores das outras igrejas pesquisadas já abdicaram do terno e da gravata, 

utilizando apenas traje social nos cultos dominicais noturnos, caracterizando também 

mudanças. 

A Primeira Igreja Presbiteriana é a única, dentre as igrejas que compõem a mostra, 

que adota a regência congregacional para os hinos do Hinário, o “Amém tríplice”, ao final de 

todos os cultos aos domingos à noite, e o canto do “Amém”, ao final de cada hino, além do 

interlúdio, antes se cantar a última estrofe de cada hino. 

Por sua vez, a Primeira Igreja Batista se diferencia das demais, por utilizar jogo de 

luzes especiais somente no palco, com as luzes do templo apagadas; e isso ocorre apenas 

durante o momento de cânticos. Além disso, explora a coreografia, o teatro e as artes visuais 

em seus musicais, caracterizando grande mudança. 

O que é comum, entre as quatro igrejas que compõem a mostra, é que todas 

tinham um coral, e hoje não o possuem mais, pois foram substituídos pelos Ministérios de 

Louvor. As igrejas utilizam os seguintes instrumentos: teclado, violão, guitarra, contrabaixo, 

bateria e instrumentos de percussão, em substituição aos instrumentos mais antigos e mais 

difíceis de executar, como o piano, o harmônio e o órgão; utilizam praticamente o mesmo 

tempo para as atividades musicais cúlticas, cerca de 20 a 30 minutos, caracterizando, ao longo 

dos anos, um aumento do tempo destinado para a música no culto. As palmas rítmicas 

acontecem em todas elas, em níveis diferenciados: na Igreja Presbiteriana da Paz, as palmas 

são mais efusivas e animadas, a partir dos dirigentes; na Primeira Igreja Presbiteriana, as 

palmas acontecem de forma tímida e muito discreta, por uma minoria de jovens que se assenta 

nos últimos bancos, sem a participação e o incentivo por parte dos dirigentes; na Primeira 

Igreja Batista, as palmas acontecem com entusiasmo, a partir dos dirigentes; na Igreja Batista 

Montes Sinai, elas acontecem naturalmente, com a participação discreta dos dirigentes. A 

introdução e a aceitação das palmas rítmicas nos momentos de cânticos das igrejas históricas 

são uma realidade que caracteriza também grande mudança. 

Essas são apenas algumas das mudanças que ocorreram nessas igrejas, mudanças 

estas que colocaram líderes e fiéis entre a tradição e a inovação. De acordo com Debord 

(1997, p. 120): “A luta entre a tradição e a inovação, que é o princípio de desenvolvimento 

interno da cultura das sociedades históricas, só pode prosseguir através da vitória permanente 



255 
  

da inovação”. O que se percebe nas igrejas pesquisadas é, portanto, que as inovações, em 

termos de música sacra litúrgica, avançam triunfantemente sobre a tradição. 

 

3.6 Uma igreja imaginária 

Diante das mudanças ocorridas ao logo dos tempos, desde o início do 

cristianismo, passando pela reforma protestante, o século XX como palco de grandes 

mudanças principalmente no cenário musical, ao se chegar ao século XXI, a explosão do 

movimento e do mercado musical gospel e a utilização por parte da igreja dos diversos 

recursos tecnológicos disponíveis, pode-se imaginar uma igreja no futuro, que será aquí 

denominada de igreja imaginária. 

Imagina-se que não haverá mais hinários em formato de mídia impressa. O 

Hinário será virtual, com as letras dos cânticos e dos hinos, assim como também com áudios e 

vídeos das músicas nos smartphones ou tablets, que já estão acessíveis a praticamente todas 

as pessoas, ou, como sucessores, outros equipamentos eletrônicos individuais mais modernos. 

Para facilitar a visão, essa igreja terá um telão de Led para reproduzir, em letras garrafais, os 

cânticos e hinos, e não somente as imagens dos artistas. Posteriormente, esses monitores com 

as letras, vários deles, estarão disponíveis em cada banco da igreja, ter-se-ão, pois, monitores 

individuais.  

Com a bíblia também ocorrerá do mesmo modo: a extinção, por completo, da 

bíblia em formato de mídia impressa, sendo substituída pela bíblia virtual, assim como os 

hinários. Não havendo Hinário nem bíblia impressa, os fiéis trarão o Hinário e bíblia virtuais 

para o culto, ou não trarão nem o Hinário nem a bíblia virtual, pois estarão disponíveis para a 

utilização coletiva. Nesse caso, como os crentes serão reconhecidos, sabendo-se que eram 

reconhecidos porque carregavam a bíblia no formato de mídia impressa? 

Os famosos boletins semanais ou mensais não existirão mais, pois a liturgia do 

culto ou a ordem do culto, ou outra nomenclatura qualquer que poderá ser utilizada, será 

virtual. Será extinta, portanto, do formato de mídia impressa, toda e qualquer literatura, como 

livros, revistas e periódicos, nas igrejas que ainda os utilizam. Tudo estará disponível aos 

fiéis, porém, de forma virtual. 

Veremos, nessa igreja, novos instrumentos musicais eletrônicos, ainda mais 

modernos e sofisticados, sendo dispensada a figura do instrumentista, pois os instrumentos 

farão todo o trabalho com perfeição. Sendo assim, estudar música para quê? Os grupos de 

louvor ou Ministérios de Louvor desaparecerão, assim como todo o seu aparato, cedendo 
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lugar a uma direção virtual, sendo que seus integrantes retornarão à condição de fiéis e 

perderão o seu lugar de destaque no palco. Os problemas com o volume do som não ocorrerão 

nessa igreja, pois tudo será controlado individualmente, e cada um terá seu fone de ouvido.  

As questões polêmicas, relacionadas às palmas rítmicas e à utilização de diversos 

ritmos e instrumentos musicais, desaparecerão por completo nessa igreja, pois outras gerações 

futuras estarão à frente. Os momentos solenes de entrega de dízimos e de ofertas, ao som de 

uma música, caracterizados, segundo Malaquias (3:10): “Trazei todos os dízimos à casa do 

Tesouro”, ocorrerão de forma diferente, não sendo mais necessário ir à igreja para entrega-los, 

o que já ocorre atualmente em muitas igrejas. Os depósitos em conta ou transferência bancária 

por meio do smartphone ou seu sucessor serão consolidados e a utilização do cartão 

magnético será realidade, tempos em que a igreja disponibilizara a máquina para passar o 

cartão de débito ou crédito, como uma grande empresa. 

Quanto ao mercado musical gospel e as formas de se consumir música, não mais 

serão comercializados os atuais CDs, DVDs, MP3, pendrives, ou através de um smartphone, 

mas assinar um serviço, onde todas as músicas estarão disponíveis na “nuvem” e, pagando 

uma mensalidade você terá acesso a qualquer música. Mesmo assim, poderão surgir ainda 

outras formas de comercialização e consumo da música. 

A observância de uma liturgia cúltica ou ordem de culto, nessa igreja, 

desaparecerá progressivamente, e acontecerá um culto diferente quanto à sua forma, a partir 

das entradas solenes dos protagonistas; corais já não existem; Ministérios de Louvor estarão 

em fase de extinção em sua forma presencial; as prédicas serão gravadas, e o fiel poderá ver e 

ouvir a mensagem quando lhe convier.  

Logicamente, com todas essas mudanças, outros problemas ocorrerão nessa igreja, 

pois o “homem” continuará à frente e estará se relacionando com outros homens, em meio às 

máquinas. 

A consolidação dessa igreja imaginária possibilitará também ao fiel acompanhar e 

até participar do culto em tempo real, dentro de sua própria casa, considerando-se que o culto 

em seu lar já é, atualmente, uma experiência real, com muitos deles já sendo transmitidos, ao 

vivo, pela internet. Porém, futuramente, será em outra dimensão. Essas e outras mudanças 

poderão ocorrer nos próximos séculos. Quem viver verá! Entretanto, a tradição e a inovação 

sempre estarão presentes nessa igreja. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Há um consenso entre os Ministérios de Louvor das igrejas que compõem a 

mostra, e isso pode ser entendido como sendo por influência de práticas do movimento 

musical gospel: todos os fiéis devem se colocar de pé durante o período de cânticos 

espirituais, o que se tornou uma regra, sendo que essa prática exporadicamente ocorria no 

protestantismo histórico. Na verdade, os fiéis são convidados pelos dirigentes de louvor; 

alguns deles são enfáticos, e o fazem com certa insistência, tendo como uma de suas 

justificativas que, de pé, se canta melhor e com mais entusiasmo. Entretanto, a postura para se 

cantar, de pé ou assentado, não tem relação com produção do som, desde que aquele que o faz 

assentado, fique com a coluna ereta, possibilitando assim a livre ação da musculatura 

abdominal e intercostal, responsáveis pelo apoio da voz. Contudo, em que consiste o cantar 

com mais entusiasmo? 

Os Ministérios de Louvor, grupos de louvor, equipes de louvor, ou qualquer 

nomenclatura que se utilize nesse sentido, têm ocupado grande tempo e espaço na liturgia 

cúltica das igrejas históricas, em substituição aos corais litúrgicos, que já foram extintos das 

igrejas que compõem a mostra, fato constatado pela observação participante e pela declaração 

de pastores e de fiéis. Nesse caso, é a tradição cedendo lugar para a inovação. 

As chamadas “ministrações” dentro do período de cânticos apresentam 

características iguais em todas as igrejas, fruto de um modelo implantado pelo movimento 

musical gospel. Entre um e outro cântico, acontece leitura bíblica, curtas mensagens, e o 

destaque é para as orações que acontecem, o que não se sabe quando inicia ou quando 

termina. Tradicionalmente, as orações nas igrejas históricas sempre terminam com a frase 

“Em nome de Jesus, amém”, ou frase correlata, mas, obrigatoriamente, com o amém ao final, 

como na oração dominical de Mateus (6). No caso das orações durante as “ministrações” nos 

períodos de cânticos, não se ouve a palavra amém após as orações, não caracterizando, 

portanto, que a oração acabou; e outra música, imediatamente, é iniciada. Essa também é uma 

grande mudança entre a tradição e a inovação. Há de se destacar que essa oração é coletiva, e 

não individual.   

Antes, utilizava-se o termo Ministério de Música; hoje, utiliza-se Ministério de 

Louvor. O termo Ministério de Música é muito mais abrangente, relacionando-se ao ensino de 

música propriamente dito, associado ao ensino e à direção da música para coros graduados, 

quartetos, duetos, solistas etc., além do ensino da música para a congregação e a regência do 
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canto congregacional. Já o termo Ministério de Louvor se apresenta mais simplificado em 

suas atribuições, relacionando-se apenas ao aprendizado dos cânticos espirituais, aos ensaios e 

à sua execução nos serviços cúlticos, porém, sem a preocupação de ensiná-los à igreja, muito 

menos com a regência congregacional. Esta é também outra mudança considerável. 

Dentre os integrantes dos Ministérios de Louvor que responderam aos 

questionários, o Ministério de Louvor da Igreja Batista Monte Sinai foi aquele que apresentou 

o maior percentual de fiéis que estudaram ou que estudam música; porém, esse fato não o 

diferencia, no aspecto técnico-musical, dos outros Ministérios. Nos Ministérios de Louvor 

dessas igrejas, em que se destacava a presença de maioria composta por adolescentes e jovens 

na direção, hoje, já contam com integrantes com mais de 40 anos de idade, inclusive de 

presbíteros, no caso das igrejas presbiterianas, aderindo à supremacia do repertório musical 

gospel nos cultos. 

No que diz respeito à remuneração para Ministros de Louvor, vocalistas e 

instrumentistas, os integrantes dos Ministérios de Louvor das igrejas batistas entendem que os 

musicistas devem ser remunerados pela igreja. Já o Ministério de Louvor e a equipe de 

cânticos das igrejas presbiterianas entendem que não devem ser remunerados pela igreja. 

Quanto ao volume muito alto dos instrumentos e dos microfones dos vocalistas 

durante o período de cânticos, em todas as igrejas que compõem a mostra, já houve 

reclamações por parte dos fiéis; pelo que se percebeu, entretanto, pouco se fez sobre essa 

matéria, pois o problema continua, assim como as reclamações, o que foi constatado pela 

observação participante. 

Outra mudança que ocorreu nessas igrejas foi a criação do culto dos jovens, 

reunião que oportuniza práticas não admitidas nos cultos da igreja, como se os jovens não 

fossem também à igreja. A realização do culto para essa faixa etária revela que os jovens não 

aceitavam o modelo cúltico adotado pela igreja, influenciados por outro modelo cúltico 

apresentado pelo movimento musical gospel; assim, para evitar que o problema se 

avolumasse, as lideranças das igrejas cederam, e, nas igrejas, foi permitida a realização, já a 

algum tempo, do “culto dos jovens”, momento no qual realizam os seus desejos e anseios que, 

no culto da igreja, não lhes são permitidos.  

A hipótese levantada de que o processo de pentecostalização musical 

desliturgizou a música sacra utilizada nos cultos das igrejas históricas, em função do mercado 

musical gospel, não se confirma em sua totalidade. Os estudos e as análises levam-nos a 

concluir que, no presbiterianismo, especificamente na Igreja Presbiteriana da Paz, a liturgia 

cúltica apresenta-se bastante modificada, em relação a uma liturgia cúltica do 
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presbiterianismo, em suas origens. Nesse caso, entende-se que a mudança foi de uma liturgia 

musical cúltica do presbiterianismo para apenas uma ordem de culto sem maiores 

formalidades. A “liturgia” cúltica, nessa igreja, sofreu várias alterações em relação à ordem de 

culto, assim como acontece na Igreja Batista Monte Sinai, diferenciando-se em seus boletins 

informativos. A Igreja Presbiteriana da Paz não divulga a “ordem do culto” em seu Boletim 

mensal; portanto, não sendo divulgada para os fiéis, a ordem acontece com toda a 

flexibilidade possível, a juízo do dirigente. Já a Igreja Batista Monte Sinai apresenta os 

boletins semanalmente, com uma ordem de culto simplificada, e que também se apresenta 

como flexível. Via de regra, as igrejas batistas em Montes Claros não observam uma liturgia 

cúltica, como a Primeira Igreja Batista e a Primeira Igreja Presbiteriana. Aspectos musicais 

que caracterizam uma liturgia cúltica não acontecem nessas duas igrejas, como: processional, 

prelúdio, litania, interlúdio, benção apostólica, recessional, poslúdio, dentre outros.  

A Primeira Igreja Batista e a Primeira Igreja Presbiteriana são as que mais se 

aproximam de uma liturgia cúltica em sua origem, embora os batistas a denominem de ordem 

de culto. Os boletins das duas igrejas trazem a liturgia cúltica para aquele domingo, pela 

manhã e à noite. Entretanto, alguns verbetes que constariam em uma liturgia cúltica foram 

abandonados; ocasionalmente, eles aparecem: processional, recessional, benção apostólica 

etc. Mesmo assim, é uma liturgia ou ordem de culto que mais se aproxima do modelo bíblico 

baseado em Isaias (6:1-9). Os trajes dos pastores podem produzir um clima mais formal, ou 

não, em uma liturgia ou em uma ordem de culto.  

Diante dessas considerações, pode-se inferir que não houve uma desliturgização 

da música sacra nessas igrejas, mas modificações e adaptações relativas a um novo contexto 

musical cúltico. Assim sendo, a liturgia dos cultos apresentam mudanças estruturais, em todas 

as igrejas, em relação aos primeiros anos de atividades, ocasionadas pelas influências do 

mercado musical gospel e das práticas pentecostais e neopentecostais. 

O mercado gospel teve e tem a sua parcela de contribuição para este processo de 

desliturgização ou de mudanças da música sacra nos cultos de igrejas históricas, pois os seus 

produtos vêm acompanhados de práticas musicais contrárias aos costumes tradicionais; um 

novo modelo cúltico tendo, como destaque, a função do Ministro de Louvor e as suas 

ministrações, características do neopentecostalismo, o que foi muito bem aceito pela ala 

jovem, que é, atualmente, responsável pela direção da música sacra cúltica também nas 

igrejas protestantes históricas, assessorada pelos integrantes do Ministério de Louvor. 

No caso da pentecostalização musical, a partir das ministrações do louvor, várias 

práticas características dos pentecostais e dos neopentecostais durante os momentos de 
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cânticos, aconteceram com mais intensidade na Igreja Presbiteriana da Paz, durante o período 

de cânticos, com a utilização de frases como aleluias, glória a Deus, em nome de Jesus, 

améns, dentre outras, além de palmas rítmicas, movimentos corporais e acenos, a partir dos 

dirigentes do louvor, práticados também por fiéis, e líderes espirituais da igreja, práticas estas 

não adotadas pelo protestantismo histórico, caracterizando assim um processo de 

pentecostalização musical que torna a música nos cultos de uma igreja protestante histórica 

semelhante a música utilizada nos cultos de igrejas pentecostais e neopentecostaos, 

considerando que o repertório predominante nessas igrejas é praticamente o mesmo, a música 

gospel. No repertório musical litúrgico utilizado nas quatro igrejas, prevalece a música gospel, 

em relação aos hinos tradicionais e à música sacra erudita que compunham o repertório 

musical de uma liturgia cúltica do protestantismo histórico, em suas origens. 

Em suma, a pentecostalização musical pode ser entendida também pela 

incorporação de um repertório musical produzido pelo pentecostalismo e o 

neopentecostalismo, absorvido pelas igrejas pesquisadas, assim como práticas também 

oriundas do pentecostalismo e do neopentecostalismo. Em menor escala esse processo de 

pentecostalização musical, com suas práticas, também ocorre nos momentos de canticos 

espirituais nas demais igrejas que compõem a mostra: Primeira Igreja Batista, Primeira Igreja 

Presbiteriana e Igreja Batista Monte Sinai.  

O problema formulado no início deste trabalho era: da tradição à inovação, de 

qual forma se caracterizam as concepções, as estratégias, as situações e os processos de 

utilização da música sacra litúrgica tradicional e contemporânea nessas igrejas? 

O fato de as igrejas que compõem a mostra estarem em constante situação entre a 

tradição e a inovação, suas concepções, suas estratégias e seus processos de utilização da 

música sacra tradicional e contemporânea na liturgia cúltica, está diretamente ligado às 

influências recebidas do movimento musical gospel e também do mercado musical gospel 

que, de certa forma, descartou a música tradicional de seu repertório, substituindo-a pela 

música contemporânea, música gospel (comercial), valorizando também a produção musical 

de compositores e de artistas brasileiros. 

Devido à maior acessibilidade ao repertório musical gospel, através da internet, de 

CDs, DVDs e rádios evangélicas comunitárias, associada à utilização de diversos recursos 

tecnológicos para o seu aprendizado, tanto para os integrantes dos Ministérios de Louvor, 

responsáveis pela direção da música sacra litúrgica, assim para os fiéis, a música gospel 

encontrou e conquistou o seu espaço nas atividades musicais cúlticas das igrejas batistas e 

presbiterianas históricas de Montes Claros. 
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ANEXOS 

 

Montes Claros-MG, 05 de maarço de 2015 

 

Roteiro de Entrevista 

 

1. Desde quando é pastor da igreja? Quantos membros têm a igreja atualmente? Qual a 
data de organização da igreja? 

2. Como funcionava o ministério de música da igreja quando assumiu o ministério 
pastoral? Quais grupos musicais existiam? Cantavam-se mais hinos dos hinários? Ou 
Cantavam-se mais cânticos avulsos?  

3. Quanto às palmas rítmicas acompanhando os cânticos, durante os cultos, houve 
conflitos? Houve momentos de tensão? E quanto à inserção de diversos instrumentos 
musicais no culto, (Bateria, Instrumentos de percussão, etc.) houve rejeição? E quanto 
a utilização da coreografia/dança no culto? Houve unanimidade quanto a aceitação? 

4. Como ocorreu a fase de transição para o atual ministério de música da igreja? Houve 
contrários? E quanto a utilização de luzes coloridas durante o período de cânticos? 
Houve rejeição ou descontentamento por parte de alguns membros?  

5. Qual a posição dos jovens com relação à utilização de hinos tradicionais dos hinários 
nos cultos? Tem resistência? Não gostam? Preferem os cânticos? 

6. Qual a postura dos adultos quanto a utilização de ritmos musicais considerados por 
alguns como profanos (Rock, Samba, Pagode, etc.) no acompanhamento das músicas 
utilizadas nos cultos? 

7. Como funciona o ministério de música da igreja hoje? São remunerados? Quantos 
grupos musicais (grupos de louvor) têm?  

8. Quais as competências do responsável pela música (Diretor de Música/Ministro de 
Música/Ministro de Louvor), grupos de louvor? Eles têm autonomia para conduzir a 
música e a igreja no momento de cânticos? 

9. Já recebeu reclamações quanto ao volume do som (instrumentos e microfones) nos 
ensaios ou durante o período de cânticos? 

10. Como acontece a escolha dos hinos/cânticos para o culto? Quanto aos erros teológicos 
nas letras dos cânticos, qual o procedimento? Quantidade de músicas utilizadas no 
culto e/ou o tempo utilizado para a música no culto é controlada ou cronometrada? 

11. Quem elabora a liturgia do culto? E quanto às músicas na liturgia do culto, quem 
escolhe? 

12. E o coral da igreja? Ainda atua cantando nos cultos? 
13. E o órgão e o piano da igreja? Ainda são utilizados nos cultos? 
14. A igreja tem promovido clinicas de música, seminários, congressos, palestras, etc, 

voltadas para a música sacra aos irmãos que atuam na área musical da igreja? Qual o 
investimento da igreja neste sentido? 
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15. Quais as mudanças mais significativas, em se tratando de música sacra, ministério de 
música, ocorreram durante o seu ministério? 

16. Quanto às ordens dos cultos dos domingos à noite, quais mudanças ocorreram desde 
que assumiu o ministério pastoral da igreja? Ou elas permanecem inalteradas? 

17. Na preparação das mensagens, a música traz alguma inspiração? Exerce alguma 
influência? Relação: mensagem falada/mensagem cantada há essa preocupação? Do 
pastor ou do dirigente de música? 

18. Como seriam os cultos sem a utilização das diversas mídias (Datashow, computador, 
etc)? E a utilização da mídia impressa (CC/HCC), sendo substituída pela projeção da 
letra na parede, isto poderá ocorrer também com a bíblia, considerando que os textos 
são projetados na parede e muitos tem a bíblia virtual em seus tablets e smartphones? 
Não seria uma tendência para o século XXI, como reagem os irmãos mais idosos? 

19. Como analisa este momento de “desvalorização dos hinários oficiais” em muitas 
igrejas batistas? 

20. Como este momento de transição que as igrejas batistas vivem entre a tradição e a 
inovação? 

21. O que pensa o corpo diaconal e a diretoria da igreja quanto as práticas musicais na 
igreja? Já houve reclamações? 

 

Waldir Pereira da Silva 

 

Doutorando em Ciências da Religião – PUC-SP 
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QUESTIONÁRIO AOS MÚSICOS 
 

 
Prezado(a) Irmão(ã)1 
 

 
Meu nome é Waldir Pereira da Silva, sou doutorando pelo Programa de Pós-

Graduação em Ciências da Religião da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-
SP, sob a orientação do professor Dr. Edin Sued Abumanssur. 

Venho desenvolvendo nesse programa, desde 2012, uma pesquisa sobre a Música 
Sacra Litúrgica nas Igrejas Batistas e Presbiterianas Históricas de Montes Claros. Para tanto, 
venho convidá-lo(a) para participar deste trabalho. 

A sua resposta a este questionário visa a coleta de dados e informações sobre 
aspectos relacionados às atividades musicais dessas igrejas. Todos os dados serão utilizados 
de forma sigilosa, preservando o anonimato do participante. Portanto, não é necessário 
identificar-se. 

Uma pesquisa sobre a música sacra litúrgica, neste nível, em Montes Claros, é 
inédita. Sendo assim, esta temática traz contribuições no âmbito científico por se constituir 
pioneira na área de música sacra nas igrejas batistas e presbiterianas históricas de Montes 
Claros, e ainda estará possibilitando perspectivas, contribuições, e desafios para as referidas 
igrejas. Apresenta-se também como fonte de conhecimento para a comunidade evangélica, 
demais interessados em música sacra litúrgica e a sociedade em geral, a fim de conhecer 
como acontece o trabalho relacionado à utilização da música sacra litúrgica nos serviços 
cúlticos dessas igrejas, e lançar um olhar crítico sobre a realidade da música sacra no século 
XXI, assim como refletir sobre os aspectos qualitativos e quantitativos relacionados ao 
repertório musical utilizado nas igrejas em tela, revelando suas concepções, estratégias, 
situações e processos relacionados à utilização da música sacra litúrgica em cada igreja que 
compõe a mostra. 

Desse modo, a sua participação será de fundamental importância para 
entendermos o que está acontecendo com a música sacra litúrgica nas referidas igrejas em 
Montes Claros. 

Sem mais para o momento, meus sinceros agradecimentos pela sua participação, 
coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 
 

Montes Claros, 20 de agosto de 2014 
 

 
Fraternalmente! 

 
 

Waldir Pereira da Silva 
E-mail: waldirpereiradasilvadinter@gmail.com 

Telefones: 38-32232412 (Fixo Oi) 38-988363639 (Tim) 38-999553639 (Vivo) 
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PERFIL PESSOAL E ACADÊMICO DO MÚSICO 
 
01 - Sexo:   (    ) Masculino         -        (     ) Feminino 
       Idade:   (    ) De 15 a 20 anos;        (     ) De 21 a 25 anos;       (     ) De 26 a 30 anos; 
                    (    ) De 31 a 35 anos;        (     ) De 36 a 40 anos;       (     ) Mais de 40 anos. 
 
02 - Já estudou ou estuda música atualmente? 
        (    ) Sim 
        (    ) Não  
 
03 - Se já estudou, ou estuda, por quanto tempo? 
        (    ) Menos de 1 ano;         (     ) De 1 a 2 anos;           (     ) De 2 a 3 anos; 
        (    ) De 3 a 4 anos;             (     ) De 4 a 5 anos;           (     ) De 5 a 6 anos;  
        (    ) De 6 a 7 anos;             (     ) De 7 a 8 anos;           (     ) De 8 a 9 anos; 
        (    ) De 9 a 10 anos;           (     ) Mais de 10 anos. 
 
04 - Formação Acadêmico-Musical: 
        (    ) Curso Técnico             (     ) Curso Superior          (     ) Sem formação   
 
05 - Como começou atuar no grupo de louvor da igreja? 
        (    ) Me apresentei como voluntário(a)/vocacionado(a) 
        (    ) Fui eleito(a) pela assembléia da igreja 
        (    ) Fiz um teste de aptidão musical 
        (    ) Fui convidado(a) 
        (    ) Outro. especificar:____________________________________________________ 
 
06 - Quais as dificuldades você encontra para exercer as atividades musicais na igreja? 
        (    ) Falta de ensaios regulares 
        (    ) Falta de tempo para ir aos ensaios 
        (    ) Falta de instrumentos musicais da igreja 
        (    ) Tenho dificuldades técnicas vocal/instrumental 
        (    ) Não tenho dificuldades 
        (    ) Outra. Especificar:______________________________________________ 
 
07 - Quantas horas o grupo de louvor ensaia por semana: 
        (     ) Menos de 1 hora;       
        (     ) De 1 a 2 horas 
        (     ) De 2 a 3 horas 
        (     ) De 3 a 4 horas 
        (     ) De 4 a 5 horas 
        (     ) Mais de 5 horas 
 
08 - Você entende que o ministro de louvor, instrumentista ou cantor deveriam ser 
remunerados pela igreja, pelo seu trabalho? 
         (     ) Sim 
         (     ) Não 
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PARTE II: INFORMAÇÕES SOBRE MÚSICA SACRA 
 
09 – Há quanto tempo você é membro desta igreja? 
        (     ) Menos de 1 ano;        (     ) De 1 a 2 anos;       (     ) De 3 a 4 anos;  
        (     ) De 5 a 6 anos;            (     ) De 7 a 8 anos;       (     ) De 9 a 10 anos;  
        (     ) De 11 1 15 anos;        (     ) De 16 a 20 anos;   (     ) Mais de 20 anos. 
 
10 – Há quanto tempo você participa do grupo de louvor nesta igreja? 
         (     ) Menos de 1 ano;         (     ) De 1 a 2 anos;       (     ) De 3 a 4 anos;  
         (     ) De 5 a 6 anos;             (     ) De 7 a 8 anos;       (     ) De 9 a 10 anos;  
         (     ) De 11 a 15 anos;         (     ) De 16 a 20 anos;   (     ) Mais de 20 anos. 
 
11 - Você já fez algum curso, minicurso, participou de congresso, seminário, simpósio 
workshop, ou assistiu alguma palestra, específica sobre música sacra? 
         (     ) Sim 
         (     ) Não 
 
12 - Você já fez algum curso, minicurso, participou de congresso, seminário, simpósio 
workshop, ou assistiu alguma palestra sobre a liturgia musical do culto de uma igreja batista 
histórica? 
         (     ) Sim 
         (     ) Não 
 
13 - Qual sua preferência para ser utilizado nos serviços cúlticos da igreja? 
         (     ) Música gospel (Cânticos/Corinhos) 
         (     ) Hinos tradicionais (Hinários) 
         (     ) Qualquer um dos dois. Não tenho preferência. 
 
14 - Qual o maior tempo deve ser utilizado no culto: para a música ou a mensagem? 
        (     ) Música 
        (     ) Mensagem 
        (     ) Outro: Especificar:____________________________________________ 
 
15 - Você toma conhecimento do título ou tema da mensagem que será pregada, para 
escolher as músicas que serão cantadas no culto? 
         (     ) Sim 
         (     ) Não 
 
16 - Qual o critério utilizado para escolha das músicas que serão cantadas no culto? 
         (     ) O líder do grupo de louvor escolhe 
         (     ) A escolha é feita dentre os componentes do grupo de louvor 
         (     ) O pastor escolhe 
         (     ) Utiliza-se as músicas dos últimos CDs/DVDs/ gravados 
         (     ) Utiliza-se as músicas veiculadas na semana nas rádios FM evangélicas 
         (     ) Outro. Especificar:____________________________________________ 
 
17 – Como você aprende os novos hinos e/ou cânticos para o culto cristão? 
         (     ) Pela partitura;       (     ) Pelo You Tube;       (     ) Pelo Celular;  
         (     ) Pelo CD;               (     ) Pelo DVD;              (     ) Gravação via e-mail;  
         (     ) O líder ensina nos ensaios;  
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         (     ) Outra forma. Especificar:______________________________________ 
 
18 – Você vai ou já foi a um show gospel em Montes Claros com ingresso pago? 
         (     ) Sim 
         (     ) Não 
 
19 - Quais instrumentos musicais podem ser utilizados nos serviços cúlticos de uma igreja 
batista histórica? 
(     ) Violão;           (     ) Violino;             (     ) Cavaquinho;      (     ) Viola;        
(     ) Guitarra;         (     ) Contra baixo;    (     ) Teclado;             (     ) Piano;                                                               
(     ) Acordeon;       (     ) Sax;                   (     ) Bateria               (     ) Berimbau; 
(     ) Flauta doce/transversal;                     (     ) Flauta Doce;      (     ) Rebolo;    
(     ) Atabaque;       (     ) Afoxé;                (     ) Agogô;               (     ) Pandeiro;          
(     ) Reco Reco;     (     ) Triângulo;          (     ) Pandeiro;            (     ) Carrilhão;                
(     ) Cajon;             (     ) Todo e qualquer instrumento musical. 
 
20 - Quais ritmos/estilos musicais podem ser utilizados nos serviços cúlticos de uma igreja 
batista histórica? 
(     ) Samba;      (     ) Bossa Nova;    (     ) Pagode;     (     ) Sertanejo;    (     ) Valsa;     
(     ) Tango;       (     ) Bolero;            (     ) Forró;        (     ) Lambada;    (     ) Axé Music;  
(     ) Balada romântica;                      (     ) Country;    (     ) Rock;          (     ) Heavy Metal; 
(     ) Rap;           (     ) Reggae:           (     ) Hip-Hop;   (     ) Jazz;   
(     ) Todos os ritmos/estilos musicais. 
 
21 – Algum irmão ou irmã já reclamou ou comentou com você que o volume do som estava 
muito alto? 
(     ) Sim 
(     ) Não 
 
22 - Gostaria de acrescentar alguma informação que você acredita ser relevante que não 
tenha sido perguntado neste questionário? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

Obrigado pela sua valiosa colaboração. 

 


