






Excerpt from the Social Principles 
of the United Methodist Church 

''Gambling is a menace to society, deadly to the best 
interests of moral, social, economic, and spiritual life, 
and destructive of good government. As an act of faith and 
love, Christians should abstain from gambling, and should 
strive to minister to those victimized by the practice. 
Where gambling has become addictive, the Church will 
encourage such individuals to receive therapeutic assistance 
so that the individual's energies may be redirected into 
positive and constructive ends. Community standards and 
personal life styles should be such as would make 
unnecessary and undesirable the resort to commercial 
gambling, including public lotteries, as a recreation, as an 
escape, or as a means of producing public revenue or funds 
for support of charities or government." 



Louvor Perene 
N.O ~1 

Os musicistas: 
mestres 

OU 

discfpu/os? 

Lida E. Knight 

"Davi, juntamente com os chefes do 
servifo, separou para o ministerio (de 
milsica) os filhos de Asafe, de Hemii e 
de Jedutum . . . 0 nitmero de/es, junta
mente com seus irmaos instruidos no 
canto do Senhor, todos eles mestres, era 
duzentos e oitenta e oito. Deitaram sortes 
para designar os deveres, assim do peque
no como do grande, tanto do mestre 
coma do discipu/o. " 
(I Cr. 25:1, 7, 8) 

Duzentos e oitenta e oito mestres 
de musica sacra e um numero espantoso 
quando lembrarpos que o pais de Israel 
naquela epoca era pequeno. Quantos des-

. tes mestres de musica sacra h3 em cada 
estado do nosso Brasil? Esta compara9ao 
daria para nos desanimar se nao fosse a 
palavra "discipulo" que se encontra em 
I Cronicas 25 :8. Quando o Rei Davi man
dou contar OS levitas (isto e, levantou 0 

censo), descobriu-se que havia 4.000 
cantores-musicos. (I Cr. 23:5) Estes se 
revezavam em tumos, de forma que hou
vesse sempre um grupo de musicos "de 
plantao". Pela lista em I Cr. 25:9-31, 
vemos que doze mestres serviarn em cada · 
tumo, e podemos deduzir que os 3.712 
nao-mestres se dividiam tambem para es
tudarem e servirem na casa de Deus ao 
lado dos entendidos no assunto. Alias, 
lemos neste mesmo capitulo, que os filhos 
de cada chefe, tal como Asafe, estavam 
sob a dire9ao dele. 

N6s corremos o risco de nao sermos 
nem mestres, nem discipulos. Poucos 
estao em condi9oes de denorninarem-se 
"chefes" como Asafe e seus 287 colegas. 
0 problema esta em tomar a posi9ao 
de aluno, pois 0 discipulo e apenas uma 
pessoa que vai aprendendo li96es e pondo
as em pratica. Ai esta. Nao havia lugar 
para quern se reconhecia nao ser mestre, 
mas fazia apenas o que podia, com boa
vontade. Havia tao-somente lugar para 
quern se mostrasse disposto a aprender, 
por menor que fosse sua capacidade ou 
oportunidade. 

E tao facil a gente deixar de procurar 
meios pelos quais possamos tornar mais 
eficiente nosso trabalho de organista, 
regente, ou cantor. Tal negligencia logo 
nos leva a pensar que "qualquer coisa" 

s6rve para: a casa de Deus, pois damos o 
que temos ao Senhor. 

Numa ocaslSO, quando alguem ofere
ceu ao Rei Davi os animais para ele 
sacrificar a Deus, ele disse: "Nao ofere
cerei ao Senhor meu Deus holocaustos 
que nao me custem nada". Tanto na 
escolha como na sua execu9ao, a musica 
que oferecemos ao Senhor hoje deve ser 
melhor do que a do ano passado. E 
impossivel ficarmos parados: ou aprende
mos e avan9amos ou vamos em marcha a 
re. 

Sua oportunidade de aprender mais 
sobre musica sacra e pouca? Mas existe? 
Use-a entao! 0 estudo dos livros de I e II 
Cronicas esta ao alcance de todos. As 
publica9oes evangelicas freqiientemente 
se referem a musica. Ha cursos de poucos 
dias para o treinamento de lideres· ha 
escolas e cursos de musica sacra; 'esta 
revista e alguns livros * que tratam do 
assunto. Sejamos discipulos de verdade! 
Aprendamos de outros discipulos e dos 
mestres, a "dirigir o canto na casa do 
Senhor". (I Cr. 6.31) 

* A Crian~ e a M6sica - Kurt Pahlen - Melhora
mentos. 
A M6sica na Blblia - Paul Mccommon - Casa 
Publicadora Batista. 
Cartilha Musical - James C. McKinney - Casa 
Publicadora Batista. 
Hin6dia Cristi - Edmund D. Keith - Casa 
Publicadora Batista. 
Hist6ria UniveISal da MUsica - Kurt Pahlen -
Melhoramentos. 
Louvor Perene - numeros atrasados e corren
tes. 
M6sica e Adora~o - Joiio W. Faustini - Coral 
Religiosa "Evelina Harper", Distribui~ao Im
prensa Metodista. 
MUsica Sacra Evangelica no Brasil - Henriqueta 
Rosa Fernandes Braga - Livraria Kosmos Edi
tora. 
Se os Hinos Falassem - 3 volumes - Bill 
lchter - Casa Publicadora Batista. 
Um Estudo sobre a Voz Infantil - Alberto 
Ream - Imprensa Metodista. 
Vultos da ('dUsica Evangelica no Brasil - Bill 
Ichter - Casa Publicadora Batista. 
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A Musica na Escola Dominica! deve 
obedecer o Currlculo ~ O cJsco 
e a trave )..- Os musicistas: mestres 
ou disclpt1'os? i Carta aberta aos 
coristas ~ 0 terceiro mandamento 
~ Descoberta: uma jazida de pre

ludios ~ H ist6ria da M usica Sa~a 
~ 0 texto diz alguma coisa? ~ 

A Pedra Fundamental (com jogral) 
)' Canones 

Abril, Maio, Junho 1975 

0 CISCO 

e 

A TRAVE 

A parabola de Jesus do cisco e da 
trave (Mt 7.2-5) tern uma 6tima aplica9ao 
para o ministerio da m6sica. Uma refe
rencia especial pode ser feita ao relacio
namento entre 0 musico e 0 pastor que 
esta a frente do trabalho. 

Como o sucesso de um ministerio de 
musica em uma dada congrega9ao, depen
de da maneira como 0 pastor 0 trata, e 
facil acontecer que as pessoas se tomem 
criticas dele, e suas faltas logo aumentam 
grandemente do ponto de vista do musi
cista. As vezes aprender a trabalhar com 
um dado pastor pode ser o maior pro
blema do organista ou do regente do 
coro. Nao obstante, isto pode ser suaviza
do facilmente pelo paciente cultivo; com 
ora9ao, de uma atitude correta, basea
da em amor e entendimento cristao. 

0 musicista nunca deveria ser achado 
expressando criticas a respeito de seu 
pastor, quer sejarn justas OU nlio. Antes, 
0 musico deveria reconhecer que ele, tam
bem, tern limita9oes e falhas que hem po
dem ser mais acentuadas do que as do 
homem que ele quer criticar. 

Somente pelo cultivo . meticuloso do 
mutuo respeito e entendimento podem 
0 musico e 0 pastor esperar para atingir 
seu alvo comum que e de ministrar as 
necessidades da congrega9ao. "Primeiro 
tire a trave do seu pr6prio olho." 

V. Earle Copes 

Traduzido e transcrito de MUSIC MINISTRY, 
Maio 1964. Copyright 1964 pelo Graded Press. 
Usado com pennissao. 

MUSI CA 
Aleluia! Cantai louvores - SCTB 
Quero saber, Senhor - unissono 
Seguran9a - hino-preludio 
Nosso Lar - SCTB 
Sa/mo 42 - SSC 
Adorai aq Senhor - SCTB 
Louvarei ao Senhor - ~~lssono 

Divulgue o LOUVOR PERENE 

\ 



A M usica da Esco la Dom inical 
Deve Obedecer o Curriculo 

"Ao se escolher a mus1ca (para a 
classe da escola dominical) e imperativo 
que o musicista integre seu material e 
metodo ao curriculo. Com relayao ao 
conteudo e vocabulario, o diretor deveria 
evitar textos que nao sejam teologica
mente aceitaveis pela igreja, ou que pos
sam confundir a crianya; mas ao mesmo 
tempo, ele nao deveria ser foryado a 
servir 0 'leite' da musica, quando a 'car
ne' e que e necessaria. Os textos que a 
crianya nao puder en tender perfeitamente 
no momento, deverao ser parcialmente 
explanados, e depois eles irao gerrninar, 
a medida que sua sabedoria aumenta, e 
ela se torna mais apta para interpretar e 
se apropriar do seu significado completo." 
Estas palavras sabias sao traduzidas do 
livro MUSIC AND WORSHIP IN THE 
CHURCH, de Austin C. Lovelace e 
William C. Rice. 

Correto! Muitas crianyas que ja ha 
bem tempo aprenderam a ler e estao acos
tumadas a maneiras de pensar mais ama
durecidas ainda estao sendo sujeitas a 
"leite" - algumas classes de meninos e 
meninas de nove anos ainda estao cantan
do " Deus ama as criancinhas" ou " Vinde 
meninos". Este tern sido seu regime cons
tante, de todos os domingos. (Alias, 
"Vinde meninos!" contem verdades, mas 
em termos pouco compreensiveis para os 
pequenos. Os maiores ja podem pensar 
na mesma verdade em termos mais rela
cionados a sua vida de menino hoje.) 

Criterio para escolher materiais para a 
Escola Dominical: 

Os Drs. Lovelace e Rice, sugerem que 
cada professor de escola dominical e os 
musicistas, ao escolherem os hinos consi
derem em primeiro lugar o texto fazendo 
as perguntas seguintes, * as quais poderiam 
tamMm ser apresentadas na pr6xima 
reuniao de planejamentos: 
1. A mensagem que vai ser cantada e 
verdadeira? Ha quaisquer conceitos que 
sao f alsos ou que terao de ser esquecidos 
mais tarde? 

2. O vocabulano pode ser explicado para 
se tornar compreensivel ao grupo de ida
de para a qual foi escolhido? A lingua
gem usada expressa bem as ideias? Evita 
repetiyoes desnecessarias ou frases banais? 

3. O texto e bonito e estimula a imagina
yao e o poder criativo da crianya? 

4. 0 texto tern valor duradouro OU Sera 
eventualmente posto de lado por ser 
irrelevante? 0 conceito e grande e desa
fiante? 

5. E a melhor expressao possivel da ver
dade crista? 
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William H. Foster, Jr. 
6. Ao crescerem ainda as crianyas, irao 
gostar da musica, OU nao? Sera que utili
za uma linguagem, de quern diminue a 
crianya, com toques de paternalismo? 

7. Sera que ela e um fundamento sobre o 
qual outros aprendizados podem ser edifi
cados? 

8. 0 texto alimenta o espirito de reve
rencia e adorayao? 

9. Os textos sao escolhidos de hinario 
tanto quanto possivel? (As crianyas de
vem se sentir a vontade nos cultos da 
igreja atraves da participayao nos hinos 
que sao cantados.) 

10. 0 tempo empregado no aprendizado 
de um certo texto poderia ser usado 
com melhor vantagem em alguma outra 
atividade? 

11. 0 texto esta em harmonia com a po
siyao teol6gica da igreja e com a literatura 
da escola dominical da igreja? 

Podemos resumir estes onze pontos 
dizendo que o texto do hino deve ser 
teologicamente correto, esteticamente a
gradavel, e ter valor como veiculo do 
evangelho. 

*De MUSIC AND WORSHIP IN THE CHURCH 
de Austin C. Lovelace e William C. Rice. 
Copyright 1960 por Abingdon Press. Usado 
com permissao. 

E bem provavel que o meio pelo qual 
sua congregayao quebra o terceiro manda
mento mais freqiientemente seja no can
tico dos hinos. Eu tomo o nome do 
Senhor em vao todas as vezes que canto 
os hinos domingo de manha sem pensar 
nas palavras que estou pronunciando. 
Varias vezes eu tenho deixado meus la
bios louvarem a Deus enquanto minha 
mente e corayao estao longe. 

E certo que os hinos sao escritos para 
serem cantados, nao estudados. Se fOsse
mos interessados simplesmente na cabeya 
e nao no corayao, nao importariamos 
com a musica. Mas esta claro que per
demos muito por nao estudarmos as pala
vras de nossos hinos e por nao pensarmos 
nelas quando cantamos. Creio que e 
blaslemia cantar como n6s fazemos num 
culto de adorayao, com a mente voltada 

LOUVOR PERENE 

Uma public~ trimestral 
dedicada ao louvor de Deus 
atraws da musica sacra 

Conselho Editorial 
Prof.a Alzira Ferreira 
Sr. Donald Bueno Monteiro 
Prof.a Hope Gordon Silva 
Prof.a Hora Diniz Lopes 
Prof. Ruy Wanderley 
Rev. 5ergio Marcus P. Lopes 

N.0 61 
Abril, Maio, Junho 1975 

Lida E. Knight. Redatora 
Caixa Postal 1695 
30000 Belo Horizonte, MG 

Todos os pagamentos 
em nome de Lida E. Knight 

lmpresso nas Oficinas da Editora Betania 

NOVOS LANCAMENTOS 
A Nova Cani;ao -
lmprensa Metodista. 

Editada pela Prof.a Norah Buyers. 
Uma colec;io de musicas e letras do 
povo de nossas igrejas brasileiras. 
Melodia com indicac;io de acordes 
para o violao, e com acompanha
mento facultativo para piano ou 
orgao. Algumas poucas para duas 
ou mais vozes. A venda nas livrarias 
evangelicas. (Nao pe~a seu exemplar 
de nossa reda~ifo pois vendemos s6 
nossas publica~oes.) 

para algum outro lugar. Que benyao o 
Senhor derramaria sobre o seu povo se 
todos aprendessem a cantar com as men
tes, assim como com as vozes tambem! 

Procurar saber alguma coisa sobre os 
hinos pode ser um pouco perigoso. Um 
estudo cuidadoso das palavras de alguns 
dos hinos de que gostamos podera des
trui-los, para nos, para sempre, pois 
poderemos descobrir que eles nao tern 
born conteudo intelectual, ou pior, que 
de modo sutil, sfo contrarios ao ensino 
da Palavra de Deus. 

Vamos orar para que estejamos alerta 
a direyao do Espirito, a fim de levar nossa 
congregayao a participar da musica na 
igreja de maneiras mais significativas para 
todos, e mais agradaveis a Deus. 

Adaptayao 

LOUVOR PERENE 

Descoberta: 

jazida de preludios 

Muitos de nos somos organistas e pia
nistas por esporte, por assim dizer. Temos 
algum talento, grayaS a bondade divina, 
mas nossa vocayao e outra. Nosso tempo 
e tornado por afazeres caseiros e/ou pro
fissionais. Entra semana, sai semana, e 
nao aparece uma oportunidade adequada 
para assentarmos ao instrumento e estu
darmos seriamente algumas musicas "di
ficeis" para prelUdios, postludios ou in
terludios que a liturgia ou a praxe de 
nossa igreja exige. Queremos faze-lo. Pla
nejamos faze-lo. Mas nao passamos disso. 

Ha, tambem, outro problema. Mora
mos - muitos de nos - em cidades onde 
nao ha casas especializadas em publica
yoes musicais. Viajamos pouco, e sempre 
com as crianyas, e . . . bem, voce sabe 
como e. Em casa nao temos quase nada 
que se possa chamar de apropriado para 
uso na igreja. 

0 leitor ja pensou nisso? Esta bem. 
Voce pertence a um grande grupo. Ben
vindo! Chegue ai a mesa e recebera sua 
carteira de socio. 

Agora que e "membro do clube", voce 
exige soluyoes praticas. E estamos aqui 
para isto. 

Em primeiro lugar, se voce e assinante 
do LOUVOR PERENE, tern a mao varios 
prelUdios/ peyas instrumentais que ja 
publicamos: 

Copie estas ligaduras no seu hin:irio, a 
lapis. Como e que voce sabe o que ligar e o 
que repetir na primeira musica? e em regra ge
ral? Mesmo correndo o risco de simplificar 
demasiadamente, desejamos dar aqui algumas 
" regras": 

a. ldentifique as frases musicais. No hina· 
rio, em regra geral, uma pauta corresponde a 
uma frase completa. 
N.0 6 1 (Abril, Maio, Junho 1975) 

n.o 30-Hino-preludio "Essas Palavras de Vida" 
(este n.O nao esta mais a venda) 

n.o 40-Hino-preludio "Nesse Lenho Me Glorio" 
n.o 48-acompanhamentos livres para " Cristo 

ja ressuscitou" 
n.o 49-"0ra~o" e "Meditac;:ao" (para manuais 

s6) 
n.o 50-" 0rac;:ao" , em arr. p/ 2 manuais e pedalei

ra 
n.o 56-" Meu pecado resgatado" 

Caso nao tenha todos estes numeros, veja 
os prec;:os na pagina 12 e fac;:a seu pedido de 
anos anteriores. 

Neste n(lmero vai mais um, e excelen
te, por sinal: um hino-preludio de Dr. 
Wilbur Held, "Seguranya". 

0 hinario e um tesouro que n6s ins
trumentalistas mal sabemos aproveitar. 
Com a colabora9ao prestimosa da missio
naria Rosanne Smith, que e Organista 
( e nao por esporte ), procuraremos ajudar 
voce a virar " mineiro", aproveitando essa 
mi.a musical que esta ai nas suas maos. 

Vamos! 

1. HINARIO EVANGELICO n.o 442 (1.a e 
2.a musicas) 
Tocar a 2.a musica, e depois a i.a; e repetir 

a 2.a. Voce nao esta tocando agora para canto. 
A repeth;ao de tons iguais na harmoniza~o 
chamara atenc;:ao. E desagradavel para uma 
pec;:a simplesmente instrumental. (A nao que 
seja escrita para 6rgao e o compositor tenha 
um prop6sito definido ao utilizar tons repeti
dos; al e outro caso.) Adaptar estas musicas
de-hinos e simples. Veja bcm. 

b. As ligaduras tern relevancia dentro do 
contexto da frase. No inicio de cada Crase 
todos os tons devem ser tocados nitidamente, 
0 que da estrutura a musica para 0 ouvinte. 
0 costume de alguns organistas de ligar um 
acorde a outro, toda vida, sem uma " respira
c;:ao" provoca uma sensac;:ao de desconforto 
nos ouvintes. 

c. 0 soprano e tocado como escrito no 

hin:irio; as notas repetidas siio repetidas no 
teclado. (Convem dizer que nao escolhemos 
para pec;:as instrumentais os hinos tais como 
"Nao vos demoreis", ou " Medo tens que o 
tentador te vai veneer", devido a repeti~o 
em demasia do ritmo socado e a escassez 
de movimento interessante na harmonia.) 

d. Notas repetidas no contralto, tenor e 
baixo siio ligadas como no exemplo anexo, 
dentro da frase. (Ao tocar no piano, uma adap
tac;:ao e necessario; esta orientac;:ao e para har
monio OU orgao.) 

2. HINARIO EV ANGELICO n.o 360 (1.a e 2.a 
musicas) 
Tocar a l .a musica, e depois a 2.a; e 

repetir a 1.a. (Ou vice versa.) Esta forma se 
chama A-B-A. Siga a orientac;:iio para ligaduras 
que se encontra acima. 

3. HINARIO EV ANGELICO n.o 221 (1.a e 2.a 
musicas) 
Aqui estao duas harmonizac;:oes da mesma 

melodia, uma de Johann Hermann Schein e a 
outra de J.S. Bach. Toque a primeira e depois 
a segunda, ou vice versa. A forma A-B-A nao se 
presta muito para esta pec;:a por terem as duas 
a mesma melodia. Seguindo a orientac;:ao acima, 
marque as ligaduras no seu hinario. 

4. SALMOS E HINOS n.o 1 (1.a e 2.a musicas) 
e n.0 2 
Pode tocar a 1.a e 2.a musicas do n.o 1, 

seguidas da musica do n.o 2. Mas as vezes 
acontece de o organista querer upi preludio 
mais longo, ou inesperadamente ter que "es
ticar" a musica que esta tocando. Nesse caso: 

n.O I (l.a) 2 vezes (ou uma s6 vez caso seja 
musica conhecida na sua igreja); 

n.0 1 (2.a) 1 vez, repetindo a 2.a metade; 
n.o 2 1 vez, repetindo a 2.a metade. 

5. HINARIO EVANGELICO n.o 126 (1.a e 
2.a musicas) 
Duas musicas na mesma tonalidade. Caso 

nao scja conhecida esta tetra maravilhosa, o 
organista estara preparando o caminho. Depois 
de usar as duas musicas varias vezes como pec;:a 
instrumental (forma A-B-A ou apenas A-B), 
sera relativamente faci l a congregac;:ao aprender 
a cantar uma das duas com a tetra. 0 instru
mentalista perdera um preludio? Sim. Mas a 
congregac;:ao ganhara um lindo e significativo 
hino sobre o Senhor Jesus. 

Observay5es: : 
Em geral, para preludios, interludios, 

musica durante a Santa Ceia, etc., se o 
instrumentalista tocar musicas-de-hinos, e 
melhor escolher aqueles cujas letras sao 
desconhecidas na igreja. Por que? Quan
do o ouvinte conhece a letra da ml1sica 
que esta sendo tocada, ele a acompanha 
mentalmente, como se estivesse acorrenta
do. Isto pode fazer bem para determinada 
pessoa. Mas o certo e que serve de inter
rupyao para alguem que ora ou rhedita, 

Cont inua na pagina seguinte. 
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Preludios .... 

quase obringando-o a abrir mao de sua 
ora9ao para seguir o pensamento do 
autor da letra associada a musica que 
ouve no momento, pois sua mente/com
putador coloca aquelas palavras em pri
meiro piano. 

0 instrumentalista nao quer e nao de
ve interferir na medita9ao de ninguem. 
Procura-se evitar 0 USO de musicas cujas 
letras, por melhor que sejam, prendam a 
aten9ao dos crentes. No caso de tocar um 
preludio mais longo, pode usar um hino 
conhecido no meio de outras musicas que 
nao evoquem textos para os presentes. 

Nao repita o mesmo preludio em cul
tos consecutivos. Anote levemente na 
margem, a lapis, as datas em que cada 
um foi tocado. Fai;:a "rodizio" com seu 
repert6rio, ampliando-o sempre. 

Rosanne Smith e Lida E. Knight 

SR. REGENTE, 
o texto 
diz 
alguma coisa? ? 

Regente, veja o texto. Sua linguagem 
pode ser mais ao estilo popular do que 
no tradicional, mas veja bem 0 QUE ELE 
DIZ. 

A mensagem tern valor? Sua teologia 
e correta? Talvez voce precise reunir-se 
com o pastor e exarninar alguns textos 
para determinar se a mensagem deles e 
boa, ou se, infelizmente, nao existe. 

0 texto diz alguma coisa? Sera que se 
encontra verdadeira profundidade ap6s o 
primeiro olhar ou a primeira leitura? 
Estude o texto um pouco para se apren
der bem o que ele diz. Lembre-se, contu
do que a congrega9ao, geralmente, ouvira 
o texto somente uma vez durante o 
culto, quando o coro cantar, entao nao 
espere que as verdades meio ocultas sal
tem da musica, por iniciativa pr6pria, e 
pela inspira9ao de sua execu9ao. 

Releia o texto e verifique se nao ha 
nenhuma verdade crista distorcida nele. 
0 fato de as palavras "Deus" ou "Senhor" 
aparecerem na poesia nao fazem com que 
ela seja crista. Pode haver exagero de 
simbolismo, dando enfases antibiblicas, 
por exemplo, aos olhos, ou cora9ao, ou 
maos de Cristo. 0 texto e fiel a Palavra 
de Deus? No decorrer do aprendizado 
musical, os cantores repetem o texto 
muitas vezes, e dessa forma ele se torna 
parte deles, sem que tenham consciencia 
disso. Assegure-se de que o texto e digno 
de ser escolhido. 

4 
Adapta9ao 

A Historia da MUsica Sacra 

Musica Sacra na America Latina (seculo 20) 
(Apendice) 

I. ARGENTINA 

0 seculo 20 apresenta, na America 
Latina, movimentos musicais de carater 
nitidamente nacionalista. Grande parte 
dos compositores tern forma9ao musical 
europeia, importanao tecnicas as quais 
procuram adaptar os elementos do folclo
re de cada pais. Alguns excelentes compo
sitores se dedicam inteiramente ao estudo 
das culturas pre-colombianas e pouco tern 
contribuido para a musica crista. Varios, 
no entanto, participam da formai;:ao de 

·um repertorio sacro latino-americano de 
excelente qualidade, embora pouco co
nhecido. A maior parte das obras que 
passamos a relatar estao ineditas, a espera 
de entidades e editores que se interessem 
pela divulga9ao da musica sacra sul e 
centro-americanas. lniciaremos tratando 
dos compositores argentinos. 

Felipe Boero 

Felipe Boero (1884-1958) estudou em 
sua terra e na Fran9a, com Gabriel Faure. 
Tern as obras sacras: "Ave Maria" para 
soprano e orquestra, "Agnus Dei" para 
contralto e orquestra, "Crucifixus" para 
soprano, contralto e orquestra, "Missa 
em mi menor" (1918) para coro e or
questra, e o oratorio "Jesu ambulat super 
acquas" (1920). 

Gilardo Gilardi 

Gilardo Gilardi ( 1889-1963) foi pro
fessor e assessor da Orquestra Sinfonica 
Nacional Argentina. Obras sacras: "Missa 
de Requiem" ( 1919), "Missa de Gloria" 
(1936), "Te Deum" (1938) e "Stabat 
Mater" (1945) para coro e orquestra, 
"Tantum Ergo" (1915), "Paree Mihi 
Domine" (1922), "Pange Lingua" (1924), 
"O Salutaris Hostia" (1931) e tres "Hi
nos" (1922-24) para coro e orgao. 

Juan Jose Castro 

Juan Jose Castro (1895- ) estudou 
em sua terra natal e na Europa, onde foi · 
aluno de Vincent d'Indy. Passou varios 
anos no exterior e voltou para a Argenti
na em 1955 para dirigir a Orquestra Sin
fonica Nacional. Compos a "Sinfonia 
biblica" ( 1932) para coro e orquestra. 

Jacobo Ficher 

Jacobo Ficher (1896- ) nascido na 
Russia, veio para Buenos Aires em 1923, 
atuando como compositor, violinista e 
regente. E detentor de diversos premios 
internacionais de composi9ao e autor de 
"Salmo 119" e "Pulvis eris et pulvis 
reverteris" (1944) para tenor, coro ferni
nino e piano ou orgao (mais tarde, or
questra), "Salmo de alegria" ( 1949) can-

tata para solistas, coros e orquestra. 

Washington Castro 

Washington Castro (1909- ) violon
celista e compositor, professor no Con
servat6rio de Musica de La Plata e na : 
Escola Superior de Musica da Universida
de do Litoral, deu-nos: "Belem" ( 1943) 
obra natalina para orquestra, "Comenta
rio sinfonico a Paixao de Nosso Senhor" 
(1955) para recitante e orquestra, e "Can
tata das bemaventuran9as" (1958)> para 
baritono e orquestra. 

Emilio Antonio Dublanc 

Emilio Antonio Dublanc (1911- ) 
pianista, compositor e professor em Cuyo 
e Santa Fe. Obras sacras: "Quatro villan
cicos de Natal", "Ecce Sacerdos Magnus" 
e "Pater Noster" para vozes iguais, e 
"Salmo 67" para coro misto. 

Carlos Guastavino 

Carlos Guastavino (1914- ) em 1947, 
a convite do Conselho Britanico, deu 
varios concertos de suas obras no Reino 
Unido e na Irlanda. Detentor de varios 
premios, compos especialmente can9oes, 
das quais a mais difundida e, provavel
mente, a "Cani;:ao de Natal" (1 947) para 
voz e piano, arranjada para coro, pelo 
compositor, em 1951. 

Guillermo Graetzer 

Guillermo Graetzer (1914- ) nascido 
em Viena, veio para Argentina em 1930. 
Excelente professor, especialmente de 
educa9ao musical para crian9as, tern es
crito vanos livros e artigos sobre o assun
to. Obras sacras: "Jaco na Fonte" (1940) 
para piano, "Salmo 44" (1938) para 
solista, coro e cordas, "Dois coros sobre 
textos biblicos" (1943), "Salmo 42" 
(1943) obra que ilustra este trabalho, 
"Amaras ao teu proximo" (1945), "Anah 
Adonai" (1946) e "Da Sabedoria" (1957), 
para coro "a cappella". 

Alberto Ginastera 

Alberto Ginastera (1916- ) e o mais 
importante dos compositores argentinos, 
de proje9ao universal. Detentor de varios 
premios internacionais e professor no 
Conservat6rio Nacional de Musica Argen
tina, tern as obras sacras: "Salmo 150" 
( 1938) para coro infantil, coro rnisto e 
orquestra, e "Hieremiae prophetae lamen
tationes" (1946), tres motetos para coro. 

Roberto Caamano 

Roberto Caamano (1923- ) pianista 
e concertista de renome mundial, le
cionou no Instituto de Musica Sacra de 

LOUVOR PERENE 

Buenos Aires, ocupando tambem varias 
. catedras no Conservat6rio Nacional e a 
dire9ao do Teatro Colon de Buenos Aires. 
Obras sacras: "Tres cantos de Natal" 
(1946) para canto e piano, "Salmo 149" 
para solista, coro e orquestra (1948), 
"Salmo 114" (1950), "Salmo 6" (1951) 
e "Salmo 46" (1959) para coro, "Bene
dictus" (1952) para canto e piano e 
"Magnificat" ( 1954) para coro e orques
tra. 

Valdo Sciammarel/a 

Valdo Sciammarella (1924- ) compo
sitor e professor em vanos estabelecimen
tos da Argentina dirigiu, durante muitos 
anos, o coro de meninos do Teatro 
Col6n de Buenos Aires. Obra Sacra: 
"Salmo I'' (1958) cantata para solistas 
e orquestra de ciimara. 

Rodolfo Arizaga 

Rodolfo Arizaga (1926- ) fez estu
dos na sua patria e na Europa, onde foi 
aluno de Olivier Messiaen, Nadia Boulan
ger e Ginette Martenot. Detentor de 
varios premios de composi9ao, tern as 
obras sacras: "Dois corais": "Pedi ao Pai 
em Meu Nome", e "Meu Reino nao e des
te mundo" (1945), para orquestra. 

Augusto 8. Rattenbach 

Augusto B. Rattenbach (1927- ) 
membro da Associa9ao Argentina de 
J6vens Compositores, estudou na Europa, 
e emprega a tecnicas atonais e seriais em 
suas composii;:oes. Sacras: "Salmo 129" 
e "Salmo 116" (1960) para coro rnisto 
a seis vozes. 

No proximo numero trataremos dos 
compositores chilenos e colombianos. 

Ruy Wanderley 

Apresentando as musicas 

I.ouvarei ao Senhor 
(Folha 611) 

Cont. da pag. 7 

Outro trecho b{blico: SI 146.2. E um tra
balho da classe do 4.0 ano, de composi~o e 
arranjos, no Dept.0 de Musica, Seminano Ba
tista do Sul do Brasil. E uma melodia singela, 
no Modo MiscoHdio. Os Modos derivaram de 
escalas gregas antigas, e foram usados espe
cialmente durante a ldade Media na Europa. 
Para esta musica houve uma transposi~ao pelo 
grupo compositor, pois normalmente este modo 
come~a e termina em Sol. 

.Serve bem para adolescentes, jovens e adul
tos. 0 regente tera que prestar aten~ao ao 
compasso, pois nao ha signo de compasso, e 
0 movimento e fluente, seguindo 0 pensamento 
do verso blblico. 

Oferec;a 
uma 

assinatura 
do 

LOUVOR PERENE 
como 

presente 

N.0 61 (Abril, Maio, Junho 1975) 

" 

Torne-se um agente do LOUVOR PE RENE 
em sua comunidade. 
Escreva pedindo informa~oes. 

Colabora~o com o LOUVOR PERENE 

A 2.a lgreja Presbiteriana de 
Belo Horizonte, alem de suas quin
ze assinaturas, nos mandou em fe
vereiro uma oferta de Cr$325, 
"destinado a colaborar com o 
LOUVOR PERENE na divulgai;ao 
da Musica Sacra entre os cristaos 
das mais diferentes confiss0es", 
conforme a carta do pastor Marcio 
Moreira. 

Este gesto fraternal nos anima e 
nos alegra grandemente. 

Por iniciativa de coristas da lgre
ja Presbiteriana de Copacabana no 

Rio, em marc;o de 1974 foi aberta 
uma caderneta de poupanc;a para 
o LOUVOR PERENE, para dep6si
tos de contribuic;Oes destinadas ao 
peri6dico. Em fevereiro '75, recebe
mos um cheque na importancia de · 
Cr$500. 

Aos coriStas e seu regente, o 
Prof. Ruy Wanderley, nossos agra
decimentos pelo apoio financeiro 
e moral! 

Ser~ que ousamos recomendar a leitura 
de Lucas 10.37? 

Miasica para os Coros da Igreja 

Folha P 

e mais: (todos sao canones) 
Rendei grafas ao Senhor 
musica tradicional alema 2 vozes 
Com brados de jubilo 
de Michael Praetorius 2 a 5 vozes 
Louvai a Deus, celebrai-0 
de Ravenscroft 3 vozes 

AMARAS 0 SENHOR 

AU:IERTQ w AEAM . JY-6~ 

A-ma- t'i.s o Senho r • a-am- ras o Se-nhor , o Se-
p 

...__, 
A-ma- r .is o So- nhor • 
p 

A-ma- riis o Se- nhor , 
p 

'---" 
a-ma- r i s o Se -nhor • o Se-

a-m(ll- r is o Se- nhor , o Se-
o~ 

A-ma- r is o Se- nhor , a-ma- ri~ o Se-nhor , o Se-

Folha 571 

Nao a n6s, Senhor 
IClnofKo l"><lnl 3 \ "Ol ('S) 

Nio a nOs, Senhor , nio a nOs 
~Hlllun Byrd 

mas a o t e u 

- ~.___;f" t r ...,__,"'-
Nio a nOs , Senhor, nao a nos __ 

Nio nOs ,Senhor ,nioa nOs_ 

no - me di g l O - ria , mas ao t eu no- me di glO - ria, 

ao teu no- me di g lO-ria , 
.<>. 

mas ao teu no- me di glO- r i a, mas ao teu no -

Folha M 

Antema de quatro paginas; 
com solo para soprano (ou 
para todos os sopranos do 
corol. 

Vencendo vem Jesus! 
JoW Borges dos Saruos. Jr. 

SCTB 

Joho William S1elfe 
arr. Oe Luiza Cruz 

;~;~n:,, ·:n1.::111:ms 
B 61o·- r1 - t1 ! filt1 - " · " ' 

e mais: 
0 Senhor e meu Pastor 
de Ricardo V. Rodriguez 
Um Lar Cristiio 
de J ean Sibelius 

{
unissono 
e SCTB 

3 vozes iguais 

-f 
J.$t1 -llrt1_ t1 'H-rt1 llrt1 - 1J - f#l - 'o , N t11 ti - tlt1- tlt1 , Ml ,,, . 1i o , P t1 - lo 

J..Jtl. ,, tw - ••_o _,,,_,; _,,., Sio 01 Ai - H• ti• • -•Or So - - 1 

Veja o cupom no -verso (pag. 6) 
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voce conhece seu hin3.rio? 

Sugere-se as pessoas que regulaimente dirigem cultos, reunioes de orarrao, 
etc., que pr~urem incluir nos trabalhos algo que instrua, desperte interesse, 
e inspire o pavo atraves dos hihos. Uma maneira agradavel e interessante 
de se consegilir iSto e empregar jogos de perguntas, utilizando as respostas , 
para levar os presentes a penetrarem na mensagem. 0 material para crianrras 
nos numeros recentes podera ser aproveitado. E veja a hist6ria do hino "Da 
lgreja o Fundamento" neste nurnero. 

Aqui esta urna sugestao. Alguem canta a ultima frase da wtima estrofe de 5 ou 
6 hinos, parando depois de cantar cada frase, para o grupo identificar o hino, 
pela primeira frase da primeira estrofe. Por exemplo, canta-se: " Ate da vida o 
fun". Resposta: "Nao sei porque de Deus o amor". 

Respostas podem ser: 
verbais: qualquer um dando sua opiniao, ate alguem acertar; 
por escrito: cada um com Japis e papel, como se fosse um " teste"; 
por times: os presentes seriam previamente divididos em dois times. 0 
Time " A" tern o direito de identificar o i.0 hino. Pennite-se consulta entre 
os membros do time, com o capitao respondendo em nome do time. Se 
nao acertar, a pergunta passa para o Time "B". 

Sugestao: imediatamente depois de identificar cada hino, cantem a La ou a 
wtima estrofe dele. Em seguida, o dirigente faz uma pergunta (previamente pre
parada), cuja resposta esta no texto daquela estrofe. 

- - _UTILIZE ESTE FORMULARIO PARA SEU PEDIDO, se quiser- - -

LOUVOR PERENE 

Favor me mandar as seguintes musicaS do LOUVOR PERENE n.o 61 

Ouant. Folha 

611 

Trtulos 

Aleluia! Cantai louvores - a cappella 
Quero saber, Senhor - violao 

Vozes p 

SCB ou SCTB Cr$1,00 
unfssono 

Nosso Lar - piano, 6rgao ou a cappella 
Adorai ao Senhor - piano, 6rgao ou a cappella 
Louvarei ao Senhor - violao 

SCTB 
SCTB 
unissono 

612 Sa/mo 42 - a cappella SSC 1.00 
Seguranfll - harmonio ou 6rgao hino-preludio 

Quero tam~m as seguintes musicas de outros numeros: 

M 

p 

571 

Amards o Senhor - piano, 6rgao ou a cappella 

Nao a n6s, Senhor - a cappella (canone) 
Rendei graflls ao Senhor - a cappella (canone) 
Com brados de jubilo - a cappella (canone) 
Louvai a Deus, ce/ebrai-0 - a cappella (canone) 

Vencendo vem Jesus! - piano ou 6rgao 
0 Senhor e meu Pastor - piano, 6rgao ou a cappella 
0 Lar Cristiio - a cappella (ou acompanhado) 

(out ras escolhas) 

SCTB 

3 vozes 
2 vozes 
2 a 5 vozes 
3 vozes 

SCTB 
SCTB 
SSC 

Descontos 7 a 12 exemplares .... . . s6 CrS0.70 cada (30% desc.I 
13 a 30 s6 .50 cada (50% desc.) 
31 ou mais s6 ,40 cada (60% desc.l 

A taxa de registrar o pacote de musicas Ftca por conta do comprador - Cr$4,00 

Meu pagamento de Cr$ __ __, segue: D em setos postals D vale postal 

D 

0 

0 

6 

p/ ordem de crl§dito Bco Nacional. 
ag. A. da Bahia, Belo Horizonte, 
conta n.0 026542, de Lida E. Knight 

p/ ordem de cn!dito BRADESCO, 
Belo Horizonte, conta n.o 43.331-4. 
de Lida E. Knight 

p/ ordem de cn!dito do Seo do Est. 
da Guanabara. Belo Horizonte, conta 
n.o 15797.0.0 de Lida E. Knight 

D 
D 

0 

p/ ordem de cr8dito BANESPA, 
Belo Horizonte, conta n.o 
03-04700-8, de Lida E. Knight 

p/ cheque comprado ou visado na 
p;a. de Belo Horizonte em nome 
de Lida E. Knight 

"cheque de ouro", Seo do Brasil 

PAGAMENTOS em nome de LIDA E. KNIGHT, Cx.. P. 1695, 30000 Belo 
Horizonte, MG 
Nome e ender~o 

1.00 

1.00 

1,00 

1,00 
1,00 

Aleluia! Cantai louvores 
(Folha 611) 

Um canone que publicamos em "arranjo", 
depois de consultar vanos regentes, e descobrir, 
que eles querem e usam " arranjos de canones". 

A fonte desta melodia e obscura. Alguns 
dizem ser Mozart o compositor. Outros sao 
mais cautelosos e dizem apenas " melodia ale
ma". Talvez seja " melodia austrfaco". Teremos 
que deixar este detalhe de !ado. 

Publicamos o canone na sua forma original. 
Em seguida, um arranjo para vozes mistas 
(SCTB ou SCB), que utiliza um ritmo sinco
pado. 0 regente que quiser conservar o ritmo 
original, mas usar o arranjo, podera faze-lo. 

Sugerimos aos regentes que procurem fazer 
seus pr6prios arranjos de canones. Veja o 
artigo a respeito do assunto nas paginas 8 e 9. 

Quero saber, Senhor 
(Folha 611) 

A Prof.a Joan Sutton, nesta ora1;ao, expressa 
aquilo que esta bem no fundo do cora1;ao de 
quern ere no Senhor Jesus. "Quero saber Tua 
vontade .. . quero aceitar Tua vontade . .. quero 
fazer Tua vontade". 

A musica, gostosa e simples, podera empol
gar os cantores, levando-os a cantar a musica e 
nao a letra. lsto seria muito indesejavel, pois 
as palavras do pequeno artigo (" Voce que
bra 0 terceiro mandamento? " (pag. 2) sao 
serias. 0 que Se diz OU canta " da boca para 
fora", apesar de as palavras serem consoantes 
com a fe crista, nao agrada a Deus mas sim, 
ao nosso inimigo! . 

Vamos evitar os dois extremos: arrastamen
to e correria. Cantemos esta oral(3o "com a 
mente" (I Co 14.15). 

Joan Sutton e professora de varias materias 
no Departamento de Musica do Seminario 
Batista do Sul, no Rio de Janeiro, e autora de 
artigos ja publicados no LOUVOR PERENE. 

Segwan1;3 
(Folha 612) 

Hino-preludio da melodia ASS URANCE de 
Phoebe P. Knapp. Conhecido no meio evange
lico com a letra de Fanny Crosby, "Que scgu
ran1;a" no SALMOS E HINOS e no HINARIO 
EVANG~LICO, e " Vivo feliz" no CANTOR 
CRIST AO. 

Dr. Wilbur Held escreveu este hino-preludio 
M 12 anos, para os organistas de nossas igrejas, 
quando a redatora do LOUVOR PERENE !he 
disse que era muito diffcil encontrar preludios 
para harmonio, ou que exigiam pouco uso da 
pedaleira. Ja publicamos "Essas palavras de 
vida", LP n.0 30, e "Nesse lenho me glorio" , 
n.0 40. 

" Seguran1;3" e um pouco mais dificil do 
que os outros, e exige cuidado para se acertar 
o ritmo de " dois contra tres", ritmo que se 
encontra em quase todo compasso. 

0 Dr. Held e professor de musica sacra e 
6rgao na Escola de Musica de Ohio State 
University em Columbus, Ohio, EEUU. Desde 
M muito, ele reconhece a necessidade que os 
organistas principiantes tern de musicas sim
ples. Nao basta estudar (com ele) fugas de 
Bach, que levam meses para se aperfei1;oar ao 
ponto de estarem em ordem para tocar na igre
ja. 0 organista cristao precisa de material ao 
seu alcance nesse meio tempo. 0 Prof. Held, 
sensivel aos jovens universitarios, come1;ou a 
compor hinos-preludios para seus pr6prios alu
nos. Alguns ja foram publicados nos EEUU, 
inclusive alguns feitos a pedido desta redatora. 
" Seguran1;a" , inedito ate agora, e oferecido aos 
instrumentalistas pelo irmao na fe, o Dr. 
Wilbur Held. 

continua na pag. 7 
LOUVOR PERENE 
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L. E. K. 

Aleluia! Cantai Louvores 
Canone para 3 vozes iguais ou mistas e Arranjo para 3 ou 4 vozes mistas 

Origem desconhecida 
arr. de Lida E. Knight, 1974 

· Canone para 3 vozes no ritmo original f l ~ ~~ ~ ~ ' ~ I 9iz¢ J J I J I :JI JI J ; ; ~1 J I J. ; ;, ; i 

A- le-lu-ia ! A- l e - l u-ia ! Can- tai lou-vo - r es A Je-su s Se-

~ · ~ ' ltb'\. ; I ; J' J> 1r"J JI J i > J t\ J J' J' n JI 
nhor , Fi-lho~e-xal-ta -do Por De us o Pai. Oh! A- l e - l u - ia! 

~~ A 12 k>\ J. 1 n J I J Ji i J1 r I J i J J 1 II 
Glo- ria_e hon- ra ! Oh ! A - l e - lu- i a ! Cris- t o _e Se -nhor ! 

i:,::ey e: ar~or par;C;: :~ :B ~ ri; o ;::p;o t -t a r: 
Can- t a i lou-vo- res 

Por Deus o Pai . 

sus Se-nhor , 
hon- ra ! 

i a ! ___ _ 

A J e - s us Se-nhor , Fi -lho_e-xa l-ta -do 

Oh ! A- l e -lu - i a ! Gl o - r i a_e hon-ra ! 

Sop Can- tai l ou-vo- res 
Cont Oh! A - le -lu- ia ! 

to~e Se - nhor !!Ten A - - - -
(T,B) 

w 

Fi - l ho- e-xal- ta- do 
Oh! A - l e - lu-

l e -=--

A - - l e _ __ lu - - - i a ! 

J. 

Publ icado com a autoriza~o de Lida E. Knight, autora do arranjo. 

"JOl!Sodwoo op ogt>ezpoine e woo opeo!1qnd a 'SOJ!al!SeJq seis!ue6Jo so eJed oisodwo:> 

1::3: :1:::J" i : 1 ;; ~ ;::=~1:~} 
€ 

o_1uoatJDf, oo .J.l,t/ tuo 
• Fou;n.6ao' so!!W 

€" 

P~d 

r-

tJ -7-:S.li 71 - -....-
- I I r-i - _1 __ ,...., , 

r.:--i ~ 

-,..- I I -r -r-- c 

£96~ 'p1aH Jnql!M 

ddeu)I 'd aqao4d ap :J:JN'v'l::lnSS'v' e!po1aw eu O!Pl) laJd-oU!H 

~UlUDS<lS 

Tenor ou Contralto com Baixo (2 vozes apenas) 

I> 

l e_-_ lu ia! ____ _ 

SCTB 
Oh ! A- l e - lu - ia! Glo- r ia_e hon - ra ! 

lu - ia! _ 

Oh! A - l e -

Oh ! A - l e -

I Cronicas 16.29 

ia ! - - -

Oh! A- l e- l u - i a ! Glo-ria_e hon- r a ! 

lu - ia ! 
A largando, triunfante 
Cri s - to_ e 

Cri s - to_e Se - nhor ! 

l u - ia ! Cris - t o_ e Se - nhor ! 

Adorai ao Senhor 
SCTB 

Dione Pereira de Vasconselos, 1973 

Se - nhor , A - do - rai ao Se - nhor 

na be - l e - za da su - a san - ti - da - de . A - mem. 

Publ icado com a autoriza~o da compositora. 
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Apresentando as musicas 

Nouo Lar 
(Folha 611) 

Os hinos sobre o lar nlio devem ser limitados 
ao Mes do Lar (Meio). Uma tetra que nos 
leva a agradecer a Deus pelos tares nos faz bem 
durante o ano todo. 

Este hino do Rev. Renato Ribeiro dos 
Santos Jr. foi gravado no disco Mitsica Sacra 
Brasi/eira. Outras harmoniza90es se encontram 
na coletinea do mesmo nome, a venda nas 
livrarias evangelicas. A harmoniza9ao para coro 
misto (ou solo ou canto congregacional) que 
publicamos e da Prof.a Norah Buyers. 

0 Rev. Renato Ribeiro dos Santos Jr. e 
uma das figuras que o LOUVOR PERENE des
tacou na sua serie "Musicos Brasileiros Evan
gelicos da Igreja Triunfante". (Veja o n.0 52.) 
A coletanea citada acima contem apenas musi
cas dele . 

Pastor presbiteriano, professor, poeta e mU
sico, Renato Ribeiro nos d3 neste hino uma 
expressao simples de gratidao a Deus, o Consti
tuidor dos lares. 

Salmo42 
(Folha 612) 

Compositor de larga experiencia com musica 
coral "a cappella", Graetzer (veja o artigo sobre 
a Historia da Musica Sacra) nos da um exemplo 
de sua tecnica de composi9ao, fazendo uso 
de polifonia cromatica e quase atonal, sem 
perder de vista o cuidado na interpreta9lio 
verdadeiramente dramatica do salmo. Ha tres 
partes distintas: lamento nostalgico (ate o 
compasso 15), indagactlio das causas dessa 
tristeza (ate o compasso 27), e afirmactlio vee
mente da confiancta no auxilio divino, tudo 
isso completado por um Aleluia jubiloso, cheio 
de sincopes, em busca da alegre cadencia 
maior. Graetzer foi bem claro nas suas indica-
90es dinamicas e a interpretactiio musical deve 
se ater a elas. 

Vamos contar uns aos outros 

s 
~,"t> 
~ 

\deias 

Miriam Matteo nos conta: ~ 
"No LOWOR PERENE n.0 57 
(abril-junho '74) foi publicado 
o artigo Como Organizar Pianos para os 
Coros. Entre as sugestOes valiosas ali en
contradas, o item 'Anotayoes de quando 
e como' contem orientayao pratica sobre 
repert6rio, que foi aproveitada satisfato
riamente para os coros de adultos e ju
venis da I .a lgreja Presbiteriana de Rio 
Claro, SP. 

Um · caderno foi usado para o coro 
juvenil e urna pasta ( onde sao colocadas 
as folhas tamanho caderno) para o coro 

.de adultos, com uma pagma para cada 
m6sica de repert6rio do coro. Nesta pagi
na slio registradas: data da apresentaylio e 
a avaliayao minuciosa de cada peya (logo 
ap6s a apresentayao ). Esse trabalho de 
organizayao constitui urn auxiliar ex
traord.inario: para os ensaios - aperfei
-yoamento do hino a vista das falhas ano
tadas; e para a escolha de hinos - ao 
inves de consultar todas as coley5es, hi
nanos e pasta, 0 regente tern em maos, 
num s6 caderno, todo o repert6rio. E 
que surpresa agradavel quando, na pre
parayao do material, foi constatada a 
N.0 61 (Abril, Maio, Junho 1975) 

Mo seu LOUVOft PERENE n.0 60, 
' favor corrigir. a musica "Cante
mos, cantemos, alegres, em paz", 
Folha n.0 601. 

De us tri- bu - tail 

Desculpe-nos, por favor. Foi des
cuido. 

Devido a um problema na redu~o da partitura "C3none 
de Louvor", Folha 602, LOUVOR PERENE n.° 60, varios 
acordes "sumiram". E favor acrescenta-los no seu exemplar, 
conforme a indicac;:ao aqui. Os numeros correspondem a 
numera~o de compassos na partitura que o leitor ja 
recebeu. 

95 
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125 
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Adorai ao Senhor 
(Folha 611) 

I I I 

Um cantico simples para vozes mistas OU 
congrega9ao em un{ssono. (Ou crian9as) . 

Dione Pereira de Vasconcelos, esposa do 
pastor da ,J,.a Igreja Batista de Copacabana, e 
formada em piano pelo Conservat6rio Brasileiro 
de Musica, e Bacharel em Musica Sacra pelo 

~\~ 
\\) ldeias 

riqueza de musicas de que nossos coros 
dispoem! 

Do EXPOSI'I'UR ClUSt AO notamos: 

A Mocidade da lgreja Metodista J 
de Poyos de Caldas, MG, rez ·~ 
serenatas para as maes da cidade e dos 
bairros das 22 h. do Sabado, e ate as 6 h. 
do domingo, Dia das Maes. Depois de 
cantarem, um dos jovens orava a Deus, 
pedindo benyaos para as maes e as fami
lias visitadas. 

Que tal o coro ( ou mesmo um peque
no grupo se todos nao puderem partici
par), fazer serenata para as maes da 
igreja, maes que por quaisquer motivos 
nao estao podendo assistir os cultos; 
as maes mais idosas; e talvez uma senhora 
mae que tern demonstrado interesse no 
Evangelho. Nern sempre e conveniente 
para estas senhoras receber nossa visita 
alta hora da madrugada. A serenata pode 
ser na tarde do Dia das Maes, tambem! 
Sera born conversar de antemao com 
o marido ou outra pessoa da familia, 
verificando se ha problema de horario, 
etc. 

• • 

Semin3.r,i_o Teol6gico Batista do Sul do Brasil. 
Ela e organista e secretana da Escola de Musica 
na sua igreja. 

Esta composi9ao - trabalho de classe de 
arranjos e composi9lio - e sua primeira a ser 
publicada. Nossos parab6ns a esta jovem com
positora. 

Cont . na pag. 5 

Perguntamos a voce, leitor: 
·o que e que voce como regente 
ou organista ou membro do coro 
ou professor de Escola Dominical esta 
fazendo com fitas de cassette? Sabemos 
"por alto" de alguem que grava hinos 
muito conhecidos (canto e acompanha
mento) para uso em visitas pastorais a 
membros doentes, ou idosos que dificil
mente podem assistir os cultos. Eles 
podem "cantar junto" com a fita e se 
sentirem rodeados pelos irmaos da igreja. 

0 que e que voce esta fazendo com 
cassettes e que pode ser aproveitado 
ou adaptado por outros? Algo para me
lhorar o canto congregacional, talvez de 
urna pequena congregayao de bairro? 
Ajudar um naipe a aprender um trecho 
dificil ( nao havendo pianista ou organista 
que possa ajuda-los na hora? ). Resolver 
o problema do canto arrastado, sendo que 
os cantores sao obrigados a acompanhar 
o instrumento e outros cantores na fita? 
Ensinar canticos as crianyas quando nao 
ha instrumento, e a professora tern di
ficuldades em liderar o canto com a 
pr6pria voz? 

Escreva-nos contando suas expenen
cias neste sentido, e outras maneiras de 
utilizar o gravador defitas. Podemos con
tar uns aos outros, e aproveitar das ex
periencias e ideias dos irmaos de outras 
igrejas. 

7 



"Os canones sao agradaveis de cantar 
e de escutar", dizia eu. "Realmente, e a 
fonna mais facil da polifonia." 

"Facil coisa alguma!" replicou a regen
te, desanimada. "Quern entende esta ta
quigrafia que voces arranjam? " 

"Taquigrafia!" Olhei assustada para 
ela. 

" Veja aqui'', disse, colocando um ca
none publicado no LOUVOR PERENE 
na minha frente. "Que quer dizer este 
um, dois, tres? Se a segunda voz entrar 
no "dois'', ela esta cantando a mesma 
coisa que a primeira esta cantando. Unis
sono. E canone nao e unfssono. Sincera
mente, nao entendo isto, nao." 

Sai daquele encontro acordada e mais 
compreensiva. Sabe que e mesmo taqui
grafia! E quern nao consegue decifar esta 
maneira resumida, condensada, taquigra
fada de anotar um canone nlio aproveita 
este estilo gostoso e facil. 

0 ciinone e uma fonna musical contra
pontistica, em imita<(ao, a duas ou mais vozes, 
repetindo uma o que acaba de dizer a outra, 
enquanto a primeira segue o seu caminho -
carreira na qual o segundo jamais atinge o 
prirneiro. 

Ha duas fonnas comuns de anota<(lio; isto e, 
de escrever a musica do ciinone no papel. Eu 
as denominei "Fonna A" e "B" para este 
artigo. A Fonna A e a ma.is simples para o 
copista, e geralmente ocupa menos espa<(O do 
que a Fonna B. Mas a musica da Fonna A pode 
ser anotada na pauta do mesmo jeito que foi 
preparada a musica a{ na Fonna B. E vice 
versa. 

Na Fonna B o instrumentalista enxerga 
com um lance de olhos, tudo que esta para 
ser cantado de uma s6 vez, e se o regente 
quer ouvir os acordes como eles vlio soar, o 
instrumentalista (que naquele momento pode 
ser o pr6prio regen te) nlio tern dificuldade 
em tocar os acordes um por um. 

Na Fonna A isto ja nlio acontece. ~ necessa
rio que o regente pegue um papel pautado 
e rabisque a musica, como as vozes vao canta
la, ou, no estilo da Fonna B, para depois ir 
ao instrumento e tocar os acordes. ~ por isto 
que, no LOUVOR PERENE, quando poss{vel 
dentro das possibilidades do espa<(o, preferirnos 
usar a Fonna B. Havendo falta de espa<(O, ou 
em se tratando de um ciinone de 4 ou ma.is vo
zes, geralmente optamos pela Forma A. 

Os canones slio agradaveis de cantar, e de 
escutar. Recomendamos o seu uso a todos 
os coros: os de pouco ou de muito recursci 
vocal; os de regentes e cantores inexperientes 
ou os de longa experiencia; os de meninos de 
7 anos para cima, de adolescentes e jovens, e de 
adultos. Os canones slio para todos. 

Aprendida a melodia comum, nao resta 
outro trabalho senao cada um entrar no seu 
momento certo, e seguir o compasso rigorosa
mente. Resultara disso um continuo cruzar de 
vozes, facil e harmonioso. E para o cantor 
inexperiente, ele e uma introdu~ao ao encanto 
grandioso e compacto da polifonia. 

A letra, a dificuldade da melodia ou ritmo, 
etc. determinam em grande parte a adaptabili· 
dade do canone a um detenninado coro ou 
grupo. 

Antes de tratar da maneira de reger um 
canone, vamos acabar de uma vez por todas 
com este problema de "um, dois, tres". Pensei, 
pensei, pensei, e finalmente cheguei aconcluslio 
de que o ma.is facil para voce e VER a musica 
escrita no papel justamente como seria se fosse 
uma antema comum: as entradas, os compassos 
de pausa, a letra e a musica para cada voz. 
Alias, muitas coleyoes de ciinones. apresentam 
todas as musicas desta maneira. 
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ea nones 
Forma A 

Os Sinos de Belem 

JI J i Ir s 
((.\) 

I r· 
2 

l~~l~Sgl 
To-cam os si-nos Bl em, blem, blem, A- nun- ciando que 

(1"1) 3 

1 J· 1 l i ! I J ~ ~ '"" 'IJ' J'I J~ l' JIJ II 
Cris-to nas - ceu em Be-lem, Be-lem, que nasceu em Belem. 

Forma B 

Louvai a Deus, celebrai-0 
brai. r:-. 

vai a Deus , ce- le-brai - O. 

Hi - nos ao nosso Sal -va- dor e Rei can- tai , 

Aqui esta o ciinone Louvai a Deus, celebrai-
0. ~ para tres vozes iguais ou mistas. A ano
ta<(lio aqui e para SSC por ser o sistema comum, 
mas para vozes mistas, geralmente as vozes 
masculinas cantam a segunda voz. 

Entram os I Sopranos (I.a voz) " Louvai. . . " 

e vlio seguindo ate ao fim ( . . . Rei cantai"), 
quando, sem pausa nenhuma e sem "ritardan
do", retomam o caminho e repetem a mesma 
coisa. lncansaveis, iniciam a melodia pela ter
ceira vez, mas logo param, tendo cantado a 
melodia 2 vezes e 1/ 3. Certo? 

Ravenscroft , 1609 
J Jubi lant.e 

Louvai a Deus, celebrai-o 
Canone para 3 vozes 

de 11 Panwnelia 11 

2. 

Lou - vai a Deus, ce- le-brai - O. Levantai as vozes, crentes, a - do-

Lou - vai a Deus , ce- le-

3 
a If' I J. J I 
rai; Hi- nos ao nosso Sal- va-dor e Rei can-tai . Lou vai a 

J I J J J J 11 J J F IF i F gl J J If F J 
brai - O. Levantai as vozes,crentes , a - do - tai; Hi - nos ao nosso Sal- va-

Lou vai a Deus , ce- le- brai - O. Levantai as vozes , crentes, 

Deus , ce• le- brai - o. Levantai as vo2es , crentes ,a • do - . rai : Hi - nos ao 

dor e Rei can-tai . Lou vai a Deus , ce- le-brai- O. Le- van-taias 

a - do - rai; Hi - nos ao nosso Sal-va-dor e Rei can-tai . Lou -

nosso Sal-va-dor e Rei 

J J J IF ' F r i 

can-tai . Lou vai a Deus , ce-le-brai . __ 

la Ir J J Ir F F" glJ. J•Jz (~I@ F I 
rai; Hi- nos ao nosso Sal-va-dor e Rei _ can-tai • . vozes, crentes , a - do -

vai a Deus, ce-le-brai - O. Levantaias vozes , crentes,a - do - rai. _ _ 

LOUVOR PERENE 

.. 

Ciinon, s. m. (Mus.) composi(fio musical, cujo tema, 
iniciado por uma VOZ, e rig<>rosamente imitado, a 
distancia de um ou mais compassos, por outra ou 
outras vozes at~ o fim. Forma paral.: canone. (Pl.: 
canones.) Um arranjo do canone "Louvai a Deus, celebrai-0" 

Bern, os II Sopranos (2.a voz), tudo pronto, 
tern quatro compassos de pausas. Mas no 
instante que os I Sopranos chegam ao n.0 2 
("Levantai ... "), a 2.a · voz bate o ponto e 
entra em cena, cantando a melodia desde o 
infcio, com o espa<(O de 4 compassos entre ela 
e o lider. 

Os Contraltos (ou seja, a 3.a voz), de 
prontidao este tempo todo, olhos fitos no re
gente, aguardam "a~uele sinal", e quando a 
1.a voz chega ao n. 3, os Contraltos pulam 
para a arena, cantando a mesma melodia, do 
inicio, oito compassos atras do lider, e quatro 
atras dos II Sopranos. 

Agora todas as tres vozes estlio cantando, 
cada qual uma letra diferente. Ficou claro 
esse neg6cio de "um, dois, tres" ? Creio que 
sim. Agora voce pode pegar qualquer canone, 
seja ele escrito na Forma A ou B e decifrar a 
"taquigrafia" com a maior facilidade irnagina
vel. 

Apesar da facilidade no canto, lembremo
nos de que 0 canone e um conjunto harmonico 
que exige: regular, identificar e disciplinar a 
vozes distintas, um grupo nlio deve cantar mais 
forte do que outro. Quern canta um canone 
nunca julgue que esta cantando sozinho, mas 
escute as vozes, e procure confundir a sua 
pr6pria com o conjunto de todas. (Alias, e isto 
que o corista sempre faz, nao e verdade? Ou 
pelo menos e 0 que procura fazer). 

Importa grandemente atender ao regente e 
seguir 0 seu compasso: este e 0 unico meio 
para nao se destoar do conjunto. Uma frayio de 
compasso, atraaada OU antecipada, e 0 suficien
te para quebrar o equil{brio harmonico do 
can one. 

Antes de tudo, e necessario distribuir as 
vozes em seus respectivos grupos: tantos grupos 
quantos peya o ciinone. Alem de bater o 
compasso corretamente, o regente deve dili
gentemente seguir a marcha de cada voz atraves 
de cada grupo. Um born Sistema e dirigir-se 
altemativamente a cada grupo, indicando ca
da entrada a prirneira vez. E especialmente 
cada entrada ou seja retomada do caminho, 
pois os coristas tern a tendencia de "inventar" 
uns tempos de pausa a mais antes de reiniciar 
a melodia, o que causara um desequilibrio 
total! 

0 final do canone necessita de uma atenylio 
toda especial. A melhor forma de terminar e 
todas as vozes finalizarem em conjunto: para 
isto e mister indicar previamente para cada 
grupo, respectivamente, com que frase ele vai 
terminar. 

Outra maneira de finalizar e cada grupo 
cantar integralmente 0 canone, um numero de 
vezes previamente indicado, sucedendo assim 
que, da mesma forma como entraram no canto 
sucessivamente, as diversas partes se apagam 
sucessivamente. E aconselhavel que a ultima 
voz a entrar nao cante o canone mais de duas 
vezes; no maximo, tres. No exemplo de "Louvai 
a Deus, celebrai-0" a UJ.tima a entrar e a 3.a voz. 
Na maneira como putilicamos a musica aqui, 
a segunda voz canta a melodia duas vezes 
completas. A primeira, conseqtientemente, can
ta-a 2 1/3 vezes, e a terceira 1 2/3 vezes. 0 que 
esta dentro do lirnite que recomendamos. 

Em muitos canones aparecem fermatas. E 
mais um exemplo de "taquigrafia". Estas ferma
tas slio usadas tiio-somente no ultimo compasso, 
quando todos estlio terminando juntos. Para 
tornar isto mais claro, as vezes a fermata e 
colocada entre parenteses, que e sinal de que 
nao deve ser usada a nao ser no final. 

Num a"anjo de canone, o planejador pode 
utilizar a fermata nos trechos ·nlio canonicos, 
caso ele ache conveniente. Ctinone e a"anjo 
de ctinone nao sao a mesma coisa! 
N.0 61 (Abril, Maio, Junho 1975) 

Para intr6ito ou pequena antema, seguida por uma expressao de louvor pela congrega
(fio ou o dirigente, em nome dela: ora~o. leitura b1blica ou hino congregacional. SCB 
ou vozes iguais; a linha do baixo e a "2.a voz" e a do contralto.- a "3.8. voz" do canone. 
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Na verdade, para uso no culto, um canone, 
puro e simples, como esta explicado acima, e 
como e a partitura ao !ado, pode nlio ser a 
melhor maneira de transmitir um texto nitida e 
inteligivelmente. 0 cruzar de vozes toma dificil 
distinguir a mensagem na sua integra. 0 regente 
deve procurar a melhor maneira de apresentar 
tanto a musica quanto a letra. Podera apresen
tar a melodia com letra uma vez, em unfssono, 
cantado pelo coro, e em seguida, cantar em 
estilo de canone. Podera principiar com acom
panhamento de instrumentos, e a seguir, o 
coro em un{ssono ou em canone, · e novamente· 
em unissono no fun. 

Com algo de "fantasia" (ou arranjo) tern 
0 canone muitas possibilidades de apresentaylio, 
tanto para o coro de adultos quanto para o de 
jovens, adolescentes e ate mesmo de crianyas. 

Com um pouco de irnaginaylio, e um pouco 
de trabalho a sos com lapis e papel pautado, 
verificando o efeito no instrumento, o regente 

... ~ ~o. xes C~QC"\• \-e·ll.'> a -
io.., A - le'. l ........ c.... A - le -
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colocara um canone jli conhecido pelo coro 
(ou um novo) num a"anjo interessante. Neste 
numero publicamos o canone "Aleluia! Cantai 
louvores", escrito na Forma A. Em seguida, um 
arranjo do ciinone para SCTB ou SCB, em 
ritmo sincopado. 0 leitor podera fazer outro 
arranjo do mesmo canone com o rftmo original, 

. ou sincopado. 
Mas para acompanhar este artigo, aqui esta 

um arranjo "a rascunho" (mas que da para 
voce decifrar), de "Louvai a Deus, celebrai-0". 
Voce pode fazer um arranjo para o coro infan
til, o qua! iniciara cantando sozinho, e depois, 
juntamente com outro coro, sendo uma das 
vozes, apoiada por algumas vozes femininas I~ 
ves, que se entrosem bem ·com as das crianyas. 
Use sua imagina<(lio. Experirnente. 

0 canone e facil, pois todos aprendem a 
mesma linha melodica. 0 regente aproveita 
aqueles momentos do ensaio quando hli, por 

continua na pag. 11 
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11Creio 
na Santa lgreja 
de Cristo" -
Credo Apostol ico 

Lida E. Knight 

Temos aqui algo curioso: um hino do 
Rev. Robert Hawkey Moreton sobre o 
tema: Jesus, a Pedra Fundamental da 
lgreja, cantado com a mesma musica 
(AURELIA) que ·nossos irmaos de fala 
inglesa usam para um outro hino sobre 
o mesmo tema! 

"Da lgreja o Fundamento" nao e, 
absolutamente, uma traduyao do ingles 
("The Church's One Foundation"). E 
possivel que o missionario anglo-argenti
no, Robert Hawkey Moreton, pastor me
todista, conhecesse o texto que foi escri
to por Samuel J. Stone em 1866, quando 
Moreton era estudante no Seminario 
(Teol6gico) de Richmond, em Londres. 
De qualquer maneira, os dois hinistas 
serviram-se de algumas das mesmas passa
gens biblicas como base de seus hinos. 

Robert Hawkey Moreton 
Robert Hawkey Moreton nasceu em 

Buenos Aires no dia 10 de janeiro de 
1844, sendo filho de imigrantes da regilio 
de Cornualhas, na lnglaterra. Em 1861 a 
familia regressou a lnglaterra, talvez para 
evitar que o filho prestasse serviyo militar 
no exercito do pais adotivo. 

Robert comeyou a estudar medicina, 
mas logo sentiu-se chamado ao ministerio, 
e a partir de 1864 dedicou-se a estudos 
teol6gicos, durante tres anos. Depois de 
seu periodo de prova (licenciatura), ofe
receu-se como missionario e foi aceito pela 
Sociedade Missionaria Metodista Wesley
ana. Ele e a esposa (recem-casados) che
garam ao Porto em fevereiro de 1871, 
iniciando um trabalho que iria durar 54 
anos. 

Moreton colaborou na preparayao de 
vanos hinarios, traduzindo alguns hinos 
do ingles e escrevendo outros. 0 Bispo 
Albert Aspey comenta que Moreton in
troduziu o sistema de solfejo tonico em 
Portugal. Os livros traduzidos por 
Moreton eram, em geral, meio-polemicos, 
e seus artigos e folhetos tratavam de 
assuntos controversos. 

Isto nos leva de volta ao hino ingles, 
"The Church's One Foundation". Apesar 
de nlio ser o original de um hino que 
cantamos em portugues, e parecidissimo 
em tema, e sua origem e interessante. 

Samuel J. Stone 
Samuel J . Stone - atleta e homem 

vigoroso de mente e espirito - pastoreou 
igrejas anglicanas em bairros pobres du
rante 18 anos. Durante seus ultimos 10 
anos de pastorado exerceu um rninisterio 
todo especial numa par6quia que tinha a 
10 
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populayao de 10.000 durante o dia e 
150 a noite, como e sempre 0 caso de 
muitas igrejas das cidades grandes. Seu 
ministeno foi uma benyao para os opera
rios que ali trabalhavam, pois a igreja 
ficou aberta cedinho de manha, e muitos 
foram orar e mesmo se abrigar do frio, 
esperando a hora de entrar no serviyo. 

Logo no inicio de sua carreira pastoral 
desencadeou-se uma controversia que sa
cudiu a lgreja Anglicana. 0 Bispo Colenso 
da Africa do Sul escreveu um livro atacan
do a historicidade do Pentateuco. Ele 
e suas ideias foram o foco de consultas e 
decisoes episcopais, conciliares e judiciais 
por varios anos. 0 jovem pastor Samuel 
Stone se indignou contra as teses de 
Colenso, e o enfraquecimento da fe que 
ele previa. 

A esta altura o pastor Stone percebia 
a necessidade de seu rebanho se compene
trar no significado do Credo Apost6lico 
que eles recitavam sem compreensao. 
Escreveu uma serie de 12 hinos, cada 
um tratando de um artigo no credo, pu
blicando-os no pequeno volume Lyra 
Fidelium. 

Comenta o Dr. Louis Benson: "Uma 
explica9lio para a aceitaylio geral deste 
hino e que todas as afirmayoes doutrina
rias sao feitas em palavras e frases da 
pr6pria Escritura. Portanto, cada denorni
naylio pode interpretar as declaray6es do 
hino nos mesmos termos em que interpre
ta os textos bfblicos em que essas afirma
y6es se baseiam." 

0 mesmo podemos dizer sobre "Da 
lgreja o Fundamento", de Robert Hawkey 
Moreton. 

(N.R. 0 texto completo do hino de 
Moreton se encontra em SALMOS E 
HINOS, "Da lgreja o Alicerce". No HI
NARIO EVANGELICO encontram-se 
duas das mesmas estrofes e uma reformu
layao da ultima estrofe. 0 jogral publica
do ao !ado utiliza o texto do HINARIO 
EV ANGELICO.) 

Aurelia 
Samuel Sebastian Wesley ( 1810.1876), 

neto de Carlos Wesley (escritor de 6.500 
textos de hinos!), recebeu o nome do 
pai e o de um homem que era grande
mente admirado pelo pai, Johann 
Sebastian Bach. 

0 nome foi prof etico, pois aos 9 a nos 
o menino ja era corista da Capela Real, 
e aos 12, organista, Doutorou-se em 
mwica pela universidade de Oxford e foi 
considerado o primeiro organista da In
glaterra. 

AURELIA ( o nome da musica usada 
para " Da lgreja o Fundamento") foi pu
blicada em 1864 em Selection of Psalms 
and Hymns com o texto de " Jerusalem 
the golden". Seu nome deriva de uma 
associayao, pois golden significa "doura
do", "aureo". Na ediyao de 1868 de 
Hymns Ancient and Modem, AURELIA 
foi " casada" com "The Church's One 
Foundation" (hino de Stone), e desde 
entlio e usada principalmente com este 
hino. 

A harmonizayao do HINARIO EV AN
GELICO, 205, e muito boa para canto 
coral, caso o hino nao seja conhecido 
na sua igreja. Para variar, os baixos tern 
uma linha agradavel de ser cantada; suge
re-se dueto de baixo e soprano na 2.a es
trofe. Em SALMOS E HINOS a musica 
AURELIA e n.0 318; a harmonizayao e 
outra. 

(N.R. Como ja tivemos ocasiao de 
mencionar em LOUVOR PERENE, o hi
no de Sarah Kalley, "Jesus, Pastor Arna· 
do" e muito mais parecido com o hino 
de Stone do que "Da lgreja o Fundamen
to". Procure um estudo sobre o hino de 
D. Sarah no LOUVOR PERENE n.o 54.) 

Um programa de culto 
na ausencia do pastor 
Muitas igrejas nao tern seu pastor presente 

em todos os cul tos, por ele ter varias congrega-
9oes. Para uma ocasiao de ausencia do pastor, 
sugerimos que se planeje um culto utilizando o 
jogral com canto congregacional ou coral, e a 
hist6ria do hino "Da lgreja o Fundamento". 
0 coro, um solista ou um pequeno grupo pode
ra cantar um destes hinos da cole9ao SEJA 
LOUVADO: "Cristo e o Finne Fundamento" 
(musica REGENT SQUARE de SH 121, HE 
24 e CC 90 ou 199); ou "Sobre uma Rocha" -
um hino sueco (musica em SEJA LOUV ADO). 

0 foco de aten~o neste culto e Jesus, 0 
Cabe9a da lgreja, e seu Fundamento. Havera 
ora9oes de louvor e gratidao a Deus por Cristo; 
ora9oes a favor da igreja local e universal ... 
ora9oes especlficas, sempre permeadas com 
a90eS de gra935 a Deus. 

LOUVOR PERENE 

1 Da lgreja o fundamento 
E Cristo o Salvador 

2 Porque ninguem pode colocar qual· 
quer outro alicerce verdadeiro alem do 
que j<i possuimos - Jesus Cristo. (I Co 
3.11) 

1 Em seu poder descansa 
3 Disse Deus ao ap6stolo Paulo, Eu 

estou com voce; isso e tudo que voce 
precisa. Meu poder revela-se•nos fracos. 
(Il Co 12.9) 

4 Este e o mesmo Deus quern faz a 
obra em nos e atraves de todos nos 
(I Co 12.6) Que pelo Seu grandioso 
poder operando em nos e capaz de 
fazer muito mais do que nos jamais 
ousariamos pedir ou mesmo imaginar, 
infinitamente alem de nossas mais su
blimes ora(:oes, anseios, pensamentos 
ou esperat!fas. (Ef 3.20) 

2 Este e o poder de Jesus Cristo, que 
recebeu do Pai, toda autoridade . .. 
no ceu e na te"a. (Mt 28.18) 

1 E e forte em seu amor 
3 Disse Jesus, Eu tenho amado a voces, 

tal como o Pai me amou. Vivam den
tro do meu amor. Quando voces me 
obedecem, estiio vivendo no meu 
amor, tanto como eu obede(:O ao meu 
Pai e vivo no Seu amor. (Jo 15.9, 10) 

4 A lgreja nao permanece no amor de 
Cristo a nao ser sob a condiyao de 
obediencia. ( Quando voces me obe
decem, estiio vivendo no meu amor . . . ) 

2 Mas tudo que Cristo ordena, Ele mes
mo torna possivel, e o crente dira 
com Paulo, Eu posso fazer todas as 
coisas que Deus me pede com a ajuda 
de Cristo, que me d<i a for(:a e o 
poder. (Fp 4.13) 
Em Cristo bem firmada 
Segura sempre esta 
E sobre a Rocha etema, 
Jamais se abaJara. 

As criarn;:as es tu d a m 
can tam 
apreciam 

os grandes hinos da Cristandade 

Recomenda-se aos professores ou regentes 
de coros de crianvas de 10 anos para cima o 
uso do jogral "Da lgreja o Fundamento", apre
sentado neste numero, e as informa9oes sobre a 
origem do hino. Sera de grande proveito os 
meninos trabalharem com as passagens b{blicas 
junto com o texto do hino. 

0 professor ou regente podera fazer uma ex
periencia interessante c instrutiva com os in
termedi3.rios ou adolescentes, dividindo-os em 
grupos de trabalho, e dando-l!les as passagens 
bi'blicas e o tex to do hino. El es fariio sua 
pr6pria pesquisa, notando a base bfblica do 
texto de cada estrofe. Pode tambem incluir 
uma ou mais passagens b1b licas que niio tern 
nada a ver com este hino, mas previnindo a 
turma de que isto foi feito! 
N.0 61 (Abril, Maio, Junho 1975) 

Jogral para 4 vozes 

3 Vejam o alicerce sobre o qual voces 
se encontram agora: os ap6stolos e os 
profetas; e a pedra de esquina do 
edificio e o prbprio Jesus Cristo! Nos 
os que cremos, somos cuidadosamente 
colocados juntamente com Cristo co
mo partes de um templo a Deus, belo 
e em constante crescimento. E voces 
tambem siio unidos a Ele, e uns aos 
outros, pelo Espirito, e formam parte 
desta morada de Deus. (Ef 2.20.22) 

4 Esta afirmayao do ap6stolo nos lembra 
da parabola de Jesus (Mt 7.24-27) 
sobre dois homens: um, prudente, que 
constrbi sua casa na rocha solida, 
outro, insensato, que constrbi sua casa 
sobre a areia. Mas qua! foi o prop6sito 
de Jesus em con tar esta hist6ria? To
dos os que ouvem os meus ensinos e 
os seguem, siio ajuizados, como um 
homem que constrbi sua casa na rocha 
sblida. A lgreja que obedece ao seu 
Senhor esta bem firmada na rocha 
eterna. 
A pedra preciosa 
Que Deus predestinou 
Sustenta pedras vivas 
Que a gra~ trabalhou 

2 Cheguem-se a Cristo, que e o Alicerce 
de R ocha, vivo, sobre o qua[ Deus 
constrbi; embora os homens 0 tenham 
rejeitado, Ele e muito precioso. para 
Deus, que 0 escolheu acima de todos 
os outros. E agora voces se tom aram 
pedras vivas de constru9iio para Deus 
utilizar na edifica(:iiO da Sua casa. E o 
que e mais, voces siio Seus sacerdotes 
santos; portanto, cheguem·se a Deus 
(voces siio aceit<iveis a Ele por cau
sa de Jesus Cristo), ofere(:am-Lhe aque
las coisas de que Ele se agrada. (I Pe 
2.4, 5) 
E, quando o monumento 
Surgir em plena luz, 

Pensando no valor educativo para o cristiio 
que um hino desta qualidade contem, sugere-se 
que o coro de intermediarios ou adolescentes 
inclua este hino em seu repert6rio, mesmo que 
seja conhecido pela congrega9ao. Um dos co
ristas que toque flauta, flauta-doce, etc. pode 
tocar o descanto (LOUVOR PERENE n.o 42) 
com o 6rgiio ou piano na introdu~o e na 61-
tima estrofe. 

Os professores de classes de intermedi3.rios 
e adolescentes poderiio mencionar este hino, 
quando tratando de li9oes sobre o significado 
real da lgreja. 

A gloria do edificio 
Sera do Rei Jesus. 

3 E voces tambem siio unidos a Ele,' e 
uns aos outros, -pelo Espirito, e for
mam parte desta morada de Deus. 
(Ef 2.22) Gloria e honra a Deus para 
todo o sempre. Ele e o Rei dos seculos, 
o Invisivel que nunca mo"e. Sb Ele e 
Deus, e cheio de sabedoria. Amem 
(I Tm 1.17) 

1 Senhor, n6s te rogamos 
Que, erguido por amor 
0 templo consagrado 
Redunde em teu louvor; 
E que almas redimidas 
Aqui, em comunhao, 
Se tomem templo santo 
Da tua habitayao. 

4 E que uniao pode existir entre o 
templo de Deus e os idolos? Pois 
voces siio o templo de Deus, a casa do 
Deus vivo, e Deus disse a res-peito de 
voces: 'Eu morarei neles e andarei en
tre eles; serei Seu Deus e eles seriio 
meu povo : (II Co 6.16) 

Ha outras estrofes no SALMOS E HINOS. 
0 leitor podera preparar material semelhante 
ao de cima se quiser usar todas as estrofes. 
Recomenda-se o cantico da 1.a estrofe, seguido 
pelo jogral, terminando com 0 cantico de todas 
as tres estrofes. No LOUVOR PERENE n.o 42, 
Folha J. publicamos um descanto, que o coro 
ou instrumentalista podera usar na 3.a estrofe. 
Se o hino e desconhecido, podera ser cantado 
pelo coro, um solista ou quarteto. Use a versao 
da letra que se encontra no hinario que sua 
igreja adota. No caso de sua igreja conhecer a 
musica s6 "mais ou menos", pe9a de antemao 
ao organista que toque esta linda musica como 
preludio. 
As passagens biblicas aqui siio da parafrase 
NOVO TESTAMENTO VIVO. Sera flicil usar 
as mesmas passagens numa tradu9iio de sua 
cscolha, se preferir. 

C A N 0 N E S cont. da pag. 9 
exemplo, um soprano, tres contraltos, um tenor 
e nenhum baixo presentes. (Os outros chegam 
mais tarde, e claro!) Isto nao e perda de 
ten:ipo, pois todos podem cantar juntos, em 
umssono, aprendendo a melodia. Uma outra 
hora ele os dividira em grupos. Pode-se usar o 
canone em unfssono para "esquentar as vozes", 
e/ou em grupos para a mesma finalidade. 

Tenha sempre um ou tlois canones mais ou 
menos "prontos" - talvez em arranjo - para 
usar com varios coros unidos (ou os elementos 
de v3.rios coros que estiverem dispon{veis na 
OCasiao), OU quando varios elementOS de um 
coro faltam inesperadamente e seu grupo flea 
desequilibrado para cantar a 3 ou 4 vozes, mas 
pode cantar um arranjo de canone a 2 vozes 
mistas; ou simplesmente porque os canones 
siio agradaveis, e o coro todo quer participar. 

Lida E. Knight 

Foram publicados canones nos numeros 39 
(Folha F), 45 (Folha P), 50 (Folha 502), 55 
(Folha 552), 56 (Folha 562), e 60 (Folha 601) 
do LOUVOR PERENE. Procure-os tambem em 
SE JOVIAL, LIRA JUVENIL, 30 CANONES, 
e em outras coletaneas. 

11 



Senhores pastores, "Estou certo de que e da res
ponsabilidade do pastor fazer 
com que a musica usada na igreja 
seja de tal qualidade que ela 
cumpra seus objetivos. Se ele 
deseja se desincumbir bem de 
sua tarefa de "pastor espiritual" 
das almas, deve estar tao interes
sado no valor da musica apresen
tada no culto,: quanto e~ta no 
conteudo do seu sermao. A mu
sica e o seu aliado mais forte 
e mais sutil, em seu trabalho de 
ligar o misterioso abismo que ha 
entre o finito e o infinito, para 
a congrega9ao ·presente ao cul
to." 

vel fazer-se um estudo da carta 0 irmao lamenta sua falta de 
aos Filipenses utilizando-se ape- talento musical, ou a de sua 
nas hinos de Carlos Wesley." igreja? Leia Musica niio e para 

um momenta, por favor! 

"Lembrem-se do que Cristo en
sinou e que as Suas palavras 
enrique9am a vida de voces e os 
tornem sabios; ensinem essas pa
lavras uns aos outros e cantem
nas em salmos, hinos e canticos 
espirituais, cantando ao Senhor 
com cora90es agradecidos. E tu
do quanto fizerem ou disserem 
( ou cantarem), seja como se vo
ces fossem representantes do 
Senhor Jesus, e vao com Ele a 
presen9a de Deus o Pai para dar
lhe gra9as". - Charles M. Fisher 

Col. 3.16, 17 
NOVO TEST AMENTO VIVO Disse Erik Routley, pastor e 

musico: 
"Os hinos fazem com que as 

verdades doutrinarias se gravem 
na mente dos que os cantam, 
e vem a afetar seu carater. Os 
hinos sao 6timos instrumentos 
para o estudo da Biblia E possf-

Darrel English nos adverte, en
tretanto, que "cantar uma ver
dade pode, facilmente, nos levar 
ao engano de pensar que a pra
ticamos. Cantar os hinos desin
teressadamente representa um 
grande perigo espiritual". 

mim e Brad.as de jubilo, LOU
VOR PERENE, n.0 40 (1970). 

Esta dissatisfeito com a praxe 
do coro sempre cantar na mesma 
hora dentro da ordem do culto, 
a despeito da mensagem do hi
no? Veja o artigo Em pro/ do 
Hino Coralm6vel, n.0 41 (1970). 

Tern reservas sobre o papel do 
coro infantil na igreja? Leia 0 
Hinlirio, A Fonte Basica para a 
Educariio Cristii no Coro Infan
til, n.0 42 (1970), e incentive o 
regente a por as sugestoes em 
pratica. 

Juntamente com o regente, 
quer analisar o valor do conjunto 
coral nos cultos? Leia 0 Coro: 
Auxz1io ou Empecilho, no 42 
(1970), que lhe dara uma pista a 
seguir. 

LOUVOR PERENE 
Caixa Postal 1695 

Carta aberta aos coristas 
30.000 Belo Horizonte, MG 

1975 
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Prezados membros do coro : 

Sauda9oes no Senhor. 

Venho por meio desta propor-lhes que tomemos juntos uma 
resolu9ao: orar enquanto nosso pastor esta pregando. Nao e preciso 
fechar OS olhos, a nao ser que desejem faze-lo. Mas e preciso 
permanecer pedindo a Deus que fale atraves dos labios do pastor, e ao 
nosso cora9ao. E agradecer a Ele pelos Seus prop6sitos e Suas ben9aos 
para n6s atraves do culto. 

A experiencia vai ser maravilhosa. Lembremo-nos de que n6s 
somos a Igreja, o Corpo de Cristo, e que o pastor, alem de cuidar do 
rebanho, e setvo dele. 0 grande servi90 que ele esta realizando e 
extremamente importante para cada um de n6s do Corpo. Ele o fara 
melhor se pudennos ajuda-lo. Nossas ora9oes fazem parte da atmosfera 
espiritual, sem a qual nenhum sennao tera efeito duradouro. Unidos 
podemos elevar o pastor e o sennao a novas alturas. 

Os milagres ocorrem quando uma congrega9ao procede assim 
unanimemente. N6s, do coro, somos uma congrega9ao em miniatura. S6 
sera unanime, se cada um de n6s tomar parte. 

Sei que voces todos querem ajudar a humanidade em sua profunda 
necessidade de Deus, mas nao podem faze-lo sozinhos. Cristo e quern 
age por meio de n6s, os membros de Seu Corpo, para salvar o mundo e 
trazer-lhe paz duradoura. Orando juntos hoje, e em todos os domingos, 
nesta igreja, estaremos nos abrindo a Cristo, para que Ele nos de uma 
nova visao da obra e o Seu poder para agirmos no mundo. 

Oremos todos, interionnente, a cada minuto do culto, e veremos 
o que acontecera. 

Um membro do coro 

(adapta9ao de uma carta do Dr. Frank Laubach) 

Assinatura individual ..... Cr$20,00 

Assinaturas coletivas para um ender~o 
5 a 9 assinaturas ......... Cr$18,00 
10 a 19 assinaturas.. . . . . . 15,00 
20 OU mais assinaturas . . . . 14,00 
(com 10 ou mais assinaturas, o agente 
recebe uma assinatura de grai;:a) 

Taxa IMPRESSOS URGENTE (via CM!rea) 
por assinatura individual ..... CrS6,00 
numa coletiva. por assinante . . 2,SO 

Assinaturas de anos anteriores 
1968 - n.os 33, 34, 35 ..... Cr$4,00 
1969 - .n.os 36, 37, 38, 39 . . 6,00 
1970 - n.os 40, 41, 42, 43.. 9,00 
1971 - n.os 44, 45, 46, 47. . 12,00· 
1972 - n.os 48, 49, 50, 51 . . 14,00 
1973 - n.os 52, 53, 54, 55.. 15,00 
1974 - n.os 56, 57, 58, 59.. 18,00 

OFERTA ESPECIAL!!! 

1970, 1971, 1972, 1973, 1974 e 1975 
pelo pre~ especial ....... Cr$70,00 

Todos OS pagamentos sao feitos em 
nome de LIDA E. KNIGHT: cheques ou 
ordens de pagamento/credito na pra9a 
de BELO HORIZONTE. 

Aceita-se pagamento em selos postais. 

Aten9ao! 

Nao podemos atender por reembolso. 

Utilize o cupom para pedir mlisicas 
avulsas, aproveitando os excelentes 
descontos. 

LOUVOR PERENE 
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