
 
 

NOME:_______________________________LÍDER DE G.A:____________________ 

Segunda-feira: Qual o Propósito da Música 

 
 

 

ENTENDENDO: O que você entende por salmos, hinos e cânticos espirituais? _________________ 

____________________. Eram formas de adorar ao Senhor através da música, o livro de Salmos 

tem 150 capítulos, isso nos mostra que a Música é importante para Deus, pois foi criada por ele (Jo 

1:3). Explique a frase “cantando e louvando de coração” _________________________________. 

Quando você louva ao Senhor, não deve ser de qualquer jeito, mas de coração. 

MEMORIZANDO: Comece a semana bem, adorando ao Senhor de coração, decore o versículo de hoje 

agora. (  ) Memorizei 

TIRANDO A LIÇÃO: Em Ef 5 (Leia) Paulo fala para Igreja de Éfeso ser Imitadora de Cristo, e 

mostra quais as atitudes que eles deveriam ter para ser igual a  Cristo. No versículo 19 ele fala que 

devemos cantar e louvar de coração, e este principal propósito da música: Adorar ao Senhor. A música 

como todas as coisas foi criada por Deus. O músico mais famoso da Bíblia é o Rei Davi que 

demonstrou em seus Salmos como era bom adorar ao Senhor através da música. Ele escreveu a 

maioria dos Salmos, o Salmo 8 e 18 (leia agora) fazem parte de algumas das composições de Davi. 

Você viu como ele exaltava ao Senhor, reconhecia o seu poder e declarava o seu amor a Deus. Além de 

Davi, tivemos outros salmistas que também adoravam a Deus através da Música. Você deve adorar ao 

Senhor em todos os momentos como os Salmistas faziam: Na tristeza (Sl 13), alegria (Sl 92), quando 

estiver aflito (Sl 40), inseguro (Sl 5), agradecido (Sl 136), arrependido (Sl 51). Aprendendo mais: 

Na Bíblia vemos que a música também foi utilizada para outros propósitos, leia a passagem a seguir e 

diga um destes propósitos. 

Passagem Propósito 

1 Sm 16:14-23  

 

DECIDINDO: Você é filho de Deus, e deve adorar a Deus de coração. (  ) Decido que quando estiver 

louvando no Nova Teens, não vou cantar de qualquer jeito, mas de coração, adorando ao Senhor. 

COMPARTILHANDO:  Senhor, não quero mais louvar a Ti de qualquer jeito. Que quando estiver 

louvando a Ti através da música, possa fazer de coração, com alegria. 

  Terça-feira – Todos os Ritmos agradam a Deus? 

 

 

 

ENTENDENDO: O versículo acima mostra uma variedade de recursos com os quais se podem louvar 

a Deus. Qual a sua forma favorita de adorar o Senhor? (  ) cantar (  ) dançar (  ) tocar instrumentos. 

Há muitas formas de louvar ao Senhor e agradá-Lo, desde que a sua adoração seja sincera e o seu 

modo de viver combine com os ensinamentos da Palavra. Marque um X nas formas de 

adoração que alegram ao Senhor: ( ) deixar de ajudar um irmão ( ) ter amigos que 

falam e praticam imoralidade ( ) cantar ou tocar instrumentos (  ) obedecer aos seus 

pais (  ) dançar (  ) dar bom testemunho, ter atitudes parecidas com as de Jesus. Você 

acertou se marcou as 4 últimas, pois tudo o que você faz é para adorar a Deus. 

”Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração 
ao Senhor”. Ef 5:19 

 

Louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e 

danças, louvem-no com instrumentos de cordas e flautas. Salmos 150:3-4 

 MÚSICA: O que você ouve 
                  
                       
 



“ Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os 
outros, conforme a necessidade, para que conceda garça aos que ouvem.” Ef 4.29 

 

 

MEMORIZANDO: Você louva ao Senhor até quando decora os versículos; 

portanto, não pule essa etapa. Para facilitar conte quantas formas de louvar há no 

versículo e vá falando de um por um, várias vezes, até decorar todos. (  ) Decorei. 

TIRANDO A LIÇÃO: Como você percebeu no versículo de hoje, há muitas formas, 

recursos e instrumentos para adorar a Deus. A música já existia desde antes da humanidade (leia Jó 

38:1-7) e foi criada para perfeito louvor de Deus. Sobre os diversos estilos de música que temos 

hoje, é importante lembrar que nos tempos bíblicos estes ritmos não existiam; os estilos musicais 

eram bem diferentes dos de hoje. Mas quase todas as formas de música atuais são variações ou 

combinações dos mesmos tipos de instrumentos musicais (como os do versículo), tocados em 

velocidades diferentes ou com ênfase elevada. A Bíblia em nenhum momento condena qualquer estilo 

de música ou tipo de instrumento. Mas afirma que Deus está à procura de verdadeiros adoradores e 

tudo deve ser um meio de louvar e glorificar a Deus (leia 2 Cr 5:13; Sl 100:1-2; Sl 147:1; Sl 

148; Sl 149:1-3). O que você precisa analisar é se o ritmo ou a música que você escuta te leva a ter 

atitudes, pensamentos ou emoções que desagradam a Deus, como rebeldia, tristeza, sensualidade, 

imoralidade... Se sim, então com certeza você não está agradando a Deus, mas se afastando Dele e 

de ser parecido com Ele. A Bíblia diz que tudo o que você faz é para a glória de Deus (leia 1 Co 

10:31), então até o que você escuta é para glorificar a Ele, só Ele merece todo a glória e louvor (1 

Tm 1:17). Aprendendo mais: 
Leia os versículos do quadro e 

ponha-os nas colunas certas 

sobre cada forma de adorar a 

Deus. DECIDINDO: Quais são 

os estilos de música que você 

mais gosta? _____________________________________________. Eles te aproximam de 

Deus?  ____. Decida: ( ) Vou deixar de ouvir aquelas músicas que falam imoralidade. ( ) Vou dar bom 

testemunho em casa e na escola para combinar com o que louvo a Deus. 

COMPARTILHANDO:  Agora tire um momento para falar com Deus. Comprometa-se com as 

suas decisões e peça ajuda para cumpri-las. 
 

Quarta-feira: Qual é a letra? 

ENTENDENDO: Pesquise o significado das palavras “torpe” ____________________ 

e “edificar” ____________________________. Agora responda, as músicas que 

você tem cantado estão edificando outras pessoas?__________________________. 

Uma de nossas missões aqui na terra é ajudar e encorajar uns aos outros e o que 

falamos tem um papel importante nessa missão. 

MEMORIZANDO: A palavra do Senhor te enche de sabedoria e deixa atendo para que você não seja 

vencido pelo pecado. Vamos ficar mais sábios decorando o versículo de hoje. Decorei (  ) 

TIRANDO A LIÇÃO: Não sei você, mas eu amo musica, gosto de vários estilos e ritmos, mas assim 

como eu, você nova teens que é amigo de Deus, deve ter cuidado quanto ao que canta ou ouve, deve 

observar a letra, a mensagem que essa música está passando, Na bíblia temos vários versículos que 

falam sobre ter cuidado com o que falamos ( Sl 34.13, Pv 10.19, Pv 11.12, Pv 15.2. Pv 18.21, 

Sl 141.3-4). Existem músicas muito legais que te alegram e envolvem, mas analise a letra, 

principalmente aquelas em inglês que muitas das vezes você não sabe nem o que esta dizendo, crie o 

habito de pesquisar a tradução dessas músicas e observe se ela fala de coisas boas. Em (Fp 4.8) diz 

que a nossa mente deve ser ocupada de coisas verdadeiras, respeitáveis, justas, puras, amável, tudo o 

que é de boa fama, o que tem virtude e merece louvor, então se as músicas que você ouve não tem 

essas qualidades na letra, não está lhe edificando e você deve evitar (Pv. 14.16), Como já disse cada 

   1 Cr 15:16    Cl 3:17           

Sl 30:1      2 Sm 6:14             

Cl 3:23  Ex 15:22  Sl 

33:2      

   Fp 2:2-5    Sl 144:9 
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música trás uma mensagem em sua letra e se você se acostuma a ouvir músicas que falam sobre 

sexualidade, maldade, briga, imoralidade..., elas irão te estimular a fazer o que não agrada a Deus. 

Como você meditou na segunda, siga o exemplo do rei Davi, ele tinha o prazer em agradar o Senhor 

com suas palavras (Sl 19.14, Sl 34.1), foi um grande músico e compositor e em suas canções ele 

sempre falava do seu amor, da sua gratidão, das coisas maravilhosas que o Senhor havia feito e 

criado. Aprendendo mais: Aqui temos o trecho de algumas músicas que nos edificam e agradam a 

Deus, vamos descobrir onde elas estão na bíblia, relacione as colunas:  
a) Tg 4.7                           (   ) ♪ Tua palavra é uma lâmpada aos meus pés e a luz que eu seguir... 

b) Sl 119.105                  (   ) ♪... Resistir o mal até o fim e uma hora ele fugirá de mim... 

c) Sl 119.103                    (  ) ♪... Bem aventurados são os que buscam o teu reino, que tem fome e que tem sede de 

justiça... 

d) Mt 5. 5-8                      (   ) ♪...Eu quero te obedecer, te obedecer, teus mandamentos são mais doces do que o mel... 

e) Sl 46.1                          (   ) ♪... Deus é meu refúgio a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia...  

f) Jr 29.11                 (   ) ♪ Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor... 

g) Sl 40:1-3 (   ) ♪ Porque sei o planejei pra ti, diz o  Senhor, pra te ajudar e ti dar a paz... 

DECIDINDO: (   )Decido analisar a letra de todas as músicas que eu ouvir a partir de 

agora. .(    ) Decido pesquisar a tradução das músicas que eu ouvir em inglês 

COMPARTILHANDO:  Neste momento fale com o Senhor, compartilhe suas 

decisões e peça forças para cumpri-la. 
 

Quinta-feira: E aí, posso ouvir música do mundo?  

 
 

ENTENDENDO: Pesquise o versículo de hoje em outras traduções e descreva com suas próprias 

palavras o sentido das expressões abaixo.  

Coisas do alto:_______________________________________________________________ 

Coisas terrenas:______________________________________________________________ 

 Manter os pensamentos nas coisas do alto significa fazer tudo pensando para a glória a Deus. Isso 

quer dizer que não existe “vida secular”, pois toda sua vida (suas atividades, pensamentos, etc) é 

espiritual. Você pode fazer do momento em que você ouve músicas ser um momento agradável a você e 

a Deus, desde que você selecione as músicas com a permissão do Espírito (Cl 3.15). Por isso, qualquer 

música que você ouvir, deve passar pelo filtro da Palavra. 

MEMORIZANDO: Saiba o princípio para viver e ser o que Deus quer que você seja. Não faça seu 

estudo como uma tarefa. Estude a Palavra de Deus com prazer! Ela faz total diferença na vida do 

cristão. Faça deste passo um momento de APRENDIZAGEM. ( ) ok! 

TIRANDO A LIÇÃO: A música pode influenciar nossa forma de pensar e agir. Por isso, escolher um 

bom repertório não é tarefa simples nem aleatória. Mas isso não depende da música ser feita em 

“nome de Deus” ou não, pois muitas músicas religiosas podem conter mensagens contrárias à Palavra, 

assim como muitas músicas românticas podem ter lindas mensagens que agradam a Deus. Isso porque 

Deus criou todas as coisas (Cl 1.16), inclusive a música. Mas então, o que a Bíblia diz sobre isso? Para 

saber se você deve ou não ouvir qualquer tipo de música, você deve levar em consideração alguns 

aspectos que você já meditou esta semana: O objetivo, o estilo e a letra. A Bíblia mostra a música 

sendo utilizada com vários objetivos. Como exemplo disso, leia os versículos a seguir e identifique os 

objetivos de cada situação: 

a) Sl 69.30; Sl 147.1  ( ) Para encorajar uns aos outros. 

b) Nm 4.20   ( ) Como estratégia na guerra.  

c) Jz 7.16-22                ( ) Para comunicar uma mensagem. 

d) Ef 5.19   ( ) Para engrandecer e bendizer a Deus. 

Isso significa que, apesar do objetivo principal da música aparentemente ser louvor, a Palavra de 

Deus abre espaço para utilizá-la com muitos outros propósitos, como entretenimento, reflexão, etc. 

Porém é importante você saber que a música que você ouve não deve te levar a pensar em coisas 

"Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas." Cl 3:2 

Êxodo 20.3 



imorais, violentas, possessivas, desrespeitosas ou que despertem a carne (Gl 

5.19-21). Leia os versículos a seguir e escreva 3 atitudes que você deve tomar 

diante de possíveis influências negativas que pode haver através da música: Rm 

12.2; 1 Co 2.16; 1 Jo 2.15; 2 Co 11.3; 1 Pe 1.15. 1___________________. 

____________ 2. ______________________________. 3_____________________________ 

Tudo isso significa que você pode ouvir qualquer outra música, desde que seja um momento também 

agradável a Deus. 

DECIDINDO: Qualquer coisa que você permita que ocupe sua mente mais cedo ou mais tarde vai 

influenciar sua forma de falar, pensar e agir. Pensando nisso, verifique com Deus como cumprir a 

vontade dele em relação às músicas que você ouve:______________________________________  

COMPARTILHANDO: É sempre bom conversar com Deus! É importante perguntar a Ele o que 

Ele quer que você faça e que o ajude a agradá-lo em toda e qualquer situação. 
 

Sexta-feira: Música na Igreja 

 

 

ENTENDENDO: Coloque verdadeiro ou falso: (  ) Todas as pessoas são consideradas fiéis; (  ) Neste 

versículo os fiéis são os filhos de Deus; (  ) O santo nome que deve ser louvado é o nome de Deus; (  ) 

Todos os santos devem ser louvados. Os filhos de Deus são os fiéis e estes devem louvar o único e 

verdadeiro santo, Deus. Reescreve o versículo na primeira pessoa do singular: “ Eu canto _________ 
___________________________________________________________________________ 
MEMORIZANDO: Decore o versículo de hoje e revise os da semana para falar no Nova Teens na 

sexta feira. (   ) Decorei    (   ) Revisei 

TIRANDO A LIÇÃO: Você já pensou para que serve a música na igreja? Pode ter certeza que não é 

para agradar você e nem para deixar o culto mais legal. Como você meditou na segunda-feira a música 

é para adorar ao Senhor. A hora do culto é um momento de celebração coletiva, onde como irmãos em 

Cristo celebramos tudo que Deus está fazendo, já fez e vai fazer. Para isso você deve estar com 

coração de um verdadeiro adorador, que adore a Deus em espírito e em verdade (Jo 4:23). E como 

você sabe que seu coração é de um verdadeiro adorador? 1) Ele deve ser CONTRITO: um coração 

arrependido pelo seu pecado, que se afasta do que é errado e anda conforme Deus manda (2 Cr 

7:14-15; 1 Jo 1:9); 2) Ele deve ser OBEDIENTE: um coração que está sempre disposto a obedecer 

a Deus (Jo 14:15, 21a; Dt 5:29a; 1 Sm 15:22); 3) Ele deve ser CHEIO DA PALAVRA: um coração 

adorador medita na Palavra de Deus dia e noite (Sl 1:2; Js 1:8); 4) Ele deve ser PARTICIPANTE: 

um coração que está prestando atenção no que está cantando, que medita no significado daquilo que 

está louvando a Deus, possui uma adoração consciente, não só levada pela emoção (Sl 63:3-5). Como 

você adora na igreja? Enquanto você está cantando fica com os pensamentos em outro lugar? Pode ter 

certeza que se você está cantando assim, isso não está agradando ao Senhor. Tenha uma nova atitude 

e adore ao Senhor na igreja ou em qualquer lugar com um coração adorador.  Aprendendo mais: A 

música na igreja é uma mensagem cantada que possui três objetivos: evangelizar, ensinar e 

engrandecer. Ela tem 4 públicos alvos (Deus, meus irmãos em Cristo, pessoas que não tem Cristo e eu 

mesmo). Leia os versículos abaixo e coloque seu respectivo público-alvo, conforme exemplo: 

Passagem Público-Alvo Passagem Público-Alvo 

2 Co 5:18-20  Cl 3:16  

Sl 145:1-7  Sl 69:30; 146:2 Eu mesmo 

DECIDINDO: Essa meditação deve ter falado muito ao seu coração, que as 

decisões que você tomou, realmente coloque em prática. (  ) Decido não louvar a 

Deus de qualquer jeito na igreja; (  ) Decido sempre buscar as características de 

um coração de um verdadeiro adorador. 

COMPARTILHANDO:  Senhor, quero ser um verdadeiro adorador, fazendo 

tudo que agrada ao seu coração.  

“Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis; louvem o seu santo nome” Sl 30:4 


