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A Musica no Culto: 

A essencia de cu/to e que nosso amado Senhor nos 
fa/a por Sua Santa Pa/avra, e n6s damos resposta atra
ves de orar;ao e hinos . .. . ~ minha intenr;ao, seguindo 
o exemplo dos profetas e dos Pais da lgreja, fazer sal
mos germanicos para 0 povo; isto e, canticos espiri
tuais, pe/os quais a Palavra de D~us manter-se-a viva 
entre ele por meio de canto . .. . E preciso que a tetra 
seja singe/a e universal, ta/ qua/ o homem da rua 
compreende, mas ao mesmo tempo pura e habilmente 
manuseada. 

Superflua ou Relevante? 

0 Cencirio da Hist6ria 
0 homem e um ser religioso. Este e 

um dos modos pelos quais sua natureza se 
diferencia da natureza animal. Desde o 
alvorecer da hist6ria ate o presente, o 
homem tern expressado seu agradecimen
to para com o Ser Divino atraves do culto. 

No decorrer dos seculos, o culto tern 
sido nao somente uma parte relevante de 
sua vida diaria mas tambem integral. Des
de os tempos antigos, o culto pode ser 
considerado uma vara de medir para se 
avaliar a cultura do fiel, seja ele um guer
reiro fndio participando de uma dan9a de 
guerra, ou um selvagem de uma tribo 
africana celebrando rituais de puberdade, 
ou um fazendeiro formado na · tradi9ao 
judaico-crista, dedicando os primeiros fru
tos de sua colheita. 

Com o desenvolvimento da pratica li
turgica na igreja primitiva, o culto tornou
se mais complexo, mais rigido e mais 
separado da rotina da vida diaria do 
homem. A certa altura da Hist6ria, o 
culto passou a ser praticado somente em 
um lugar especial e somente em um 
tempo sagrado. 0 aumento au diminui9ao 
de influencia da religiao, atraves de seu 
desenvolvimento hist6rico, pode ser per
feitamente tra9ado, para vermos sua rele
vancia na vida do povo e da cultura exis
tente. 

Evelyn Underhill usa o termo poly
semous para definir o tipo de culto que e 
todas as coisas para todos os homens, a 
fim de que as pessoas em todos os nfveis 
e estagios de desenvolvimento possam 
encontrar nele uma abertura para o Eter
no, um est{mulo para adorar e um veiculo 
intermediario para suas preces. 

Na tradu9ao judaico-crista foram usa
das duas formas -de culto: uma para 
satisfazer as tendencias do homem para o 
simbolismo e ritual - o culto liturgico 
do templo: formal e elaborado; outra para 
ir de encontro as suas necessidades de 
expressao pr6pria e de confraterniza9ao -
o culto mais informal nas sinagogas . . . 
e uma reuniao mais informal fora dos 
cultos normais, nas casas dos crentes. 

Algumas vezes, um grupo participaria 
de uma refei9ao em conj unto ( como fez 

Jesus com seus discipulos na ultima ceia), 
depois da qual haveria 0 cantico de hinos, 
louvores e preces. Estes encontros eram 
chamados "Agape". 

Paulo, o Ap6stolo, reunia a igreja em 
Efeso para cantar "salmos, entoando e 
louvando de cora9ao ao Senhor, com 
hinos e canticos espirituais". 

Este encontro informal dos cristaos 
primitivos para culto era realizado pelo 
la90 comum que os unia em Cristo; e foi 
aqui que a Igreja de Cristo come9ou. A 
religiao crista nessa epoca de persegui9ao 
e de catacumbas veio a ser conhecida co
mo a "fe cantante", e a sua alegria con
tagiante refletiu no cantico dos martires, 
derrubou ao p6 os imperadores e conver
teu o paganismo ao cristianismo. * 

Muitos seculos depois, Lutero tomou 
emprestado melodias folcl6ricas de uso 
popular e colocou-as na boca do povo em 
seu pr6prio vernaculo. Seu pensamento 
era de que 0 diabo nao tinha direito a 
todas as melodias bonitas e que todas as 
musicas boas poderiam ser adaptadas 
para o uso sacro. Bach tambem utilizou 
algumas can9oes folcl6ricas de sua epoca 

* Veja "A Musica dos Primeiros Seculos de Cr!s
tianismo" e "A Hin6dia Nascida de Controver
sia" no LOUVOR PERENE n.0 40, 1970. 

neste numero 

0 ... 
Q) 

E 
•::::J 
c: 
Q) ... 
~ 
c: 

MUSICAS 

O Evangelho - unfssono, duas vo-
zes mistas, SSC, SCTB 

O Fi/ho Pr6digo - solo 

Oferta - un fssono com ST ou SCT 

Jeova te abem;oe - SCTB 

- Martinho Lutero 

como base para seus corais, as quais ainda 
se cantam entre os hinos mais queridos da 
Igreja Universal. 

Os Wesley tambem usavam este ingre
diente social poderoso - mantendo e 
nfvel de sua musica afinado ao gosto do 
povo. Quando perguntaram a Joao Wesley 

- Como evitaremos a formalidade ex
trema na musica da igreja? 

- Mantenham a musica relevante para 
a alma - com a melodia certa para o 
texto certo, foi sua resposta. 

Wesley defendia a ideia de "pregarmos 
e falarmos somente o que sentimos". Ho
nestidade e integridade foram elementos 
essenciais na musica com textos dos 
Wesleys e uma das suas maiores contri
bui9oes para a Igreja. 

A equipe de evangelistas Moody
Sankey tornou popular o hino evangelico, 
o qual fez uso franco e desinibido do 
ritmo da musica popular de sua epoca. 
lnfelizmente, 0 nfvel estetico da musica 
deste periodo estava baixissimo, o que 
explica a mediocridade da musica de 
muitos de seus hinos. Mas apesar disso, 
o hino evangelico (gospel hymn) foi 
prontamente aceito pela comunidade e
vangelica. Eles eram contagiantes, faceis 
de cantar e memorizar, seu ritmo repetido 
apelava as massas. Estes hinos falavam ao 
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povo na realidade de sua situa9ao. Eram 
relevantes as suas necessi~des, abran
gendo toda a area de sua experiencia 
crista. Estes mesmos hinos ocupam uma 
boa por9ao dos hinanos em uso na maio
ria das denomina90es evangelicas de hoje. 
(NR: Podemos perguntar se a experiencia 
crista era muito restrita, pois estes hinos 
deixavam de tratar de muitos temas que 
Jesus frisou enfaticamente.) 

E foi assim que a igreja modema her
dou do passado dois tipos distintos de 
musica de culto. 

Conclusao 
lnfelizmente 0 nivel de musica popular 

da epoca de Moody e Sankey nao tinha 
a altura estetica e artistica da musica 
popular dos tempos de Bach, Lutero e dos 
Wesleys. Os textos, em geral, nao tinham 
a mesma elevada qualidade poetica. E 
acrescentando 0 insulto a injuria, muitas 
das tradu9oes em portugues - sao pobres 
pois foram feitas por estrangeiros que 
nao tinham conhecimento adequado da 
lingua brasileira. 

Um dos problemas maiores nas igrejas 
brasileiras e que justamente esses hinos 
sao OS mais queridos, apesar de que em 
seus paises de origem, ja foram reformula
dos ou simplesmente substituidos por hi
nos melhores que contribuem mais positi
vamente para o culto da igreja. 

O Presente - Tendencias Filos6ficas 
e Esteticas do Pensamento 

A sociedade nunca emerge do vacuo -
nem as artes independente das Ciencias, 
nem a vida religiosa se desenvolve sem ter 
rela9ao com o mundo politico e comer
cial. 

Assim a musica e o culto em nossa 
sociedade contemporanea desenvolvem 
concorrentemente com o progresso cien
tifico e filos6fico do homem. 

Os varios conceitos filos6ficos, OS 

quais surgiram na civiliza9ao greco-roma
na e atraves da Idade Media e Renascen9a, 
chegaram a idade modema - produziram 
um incre~nto das artes. Nossos .£_Q!_lcei
tos a respeito da musica - tanto sacra 
como secular - variam de acordo com 
nosso ponto-de-vista filos6fico. 

Se a liturgia de nossas igrejas co~tem
poraneas deseja reter em sua esse11cia o 
carater do culto, ainda assim conter ou
tros elementos os quais apelem para todas 
as classes do povo, alguma coisa deve 
ser feita, e algumas mudan9as tern de 
acontecer. Como foi mencionado antes, 
um dos ingredientes essenciais do culto 
e a relevancia a vida contemporanea e cul
tural. Este e um elemento que na maioria 
dos casos esta em falta em nossas igrejas 
modemas. Sua ausencia e a causa de mui
tos bancos vazios. 

0 problema do musico da igreja e este: 
como determinaremos 0 tipo de mwica 
que o povo realmente quer no culto, e 
como podemos estar certos de que tera 
um carater pessoal, embora universal? 

Aqui estao tres orienta9oes para os 
musicos da igreja: 
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1) A musica da igreja deve ser adaptada a 
vida cultural que existe a seu redor, 
da qual ela e parte. 

2) A musica da igreja deve alcan9ar jovens 
e adultos, pessoas nao crentes com 
gosto musical e crentes sem gosto mu
sical. 

3) O ritmo e um ·elemento essencial nos 
hinos da igreja. Se o ritmo e um ele
mento tao vital, nao e de se estranhar 
que muitos hinos nao sejam apreciados 
pelos membros mais sensiveis da con
grega9ao, que preferem " desligar" du
rante 0 cantico, OU Simplesmente nao 
voltar no domingo seguinte. 

0 Futuro - Possiveis Padroos 
Experimentais na Sociedade 

PluraHstica 
Em alguns ramos das igrejas menoni

tas, ou das Igrejas dos Irmaos, a liturgia 
tern a simplicidade que retem a vitalidade, 
inspira9ao e relevancia de indispensavel 
necessidade do homem no culto efetivo. 
Sem pastores assalariados, sem coros trei
nados, e cantando somente salmos, seus 
cultos possuem certa beleza, e proporcio
nam um objetivo comum, atraves da ora-
9ao silenciosa e da medita9ao. A chave · 
deste tipo de culto e uniao e participa9ao. 

A Igreja Presbiteriana e a Metodista, e 
muitas outras igrejas estao na metade do 
caminho. Algumas optam pela simplicida
de de Culto Calvinista, outras preferem 
um culto mais liturgico com mais ritos e 
simbolos, e proeminencia da Eucaristia 
e um dialogo maior entre clerigos e con
grega9ao no uso de antifonas e responsos. 
(Como as igrejas Episcopal e Luterana.) 

Ha uma tendencia de voltar-se para 
uma liturgia mais antiga, que enfatiza a 
participa9ao da congrega9ao em litanias, 
responsos, ora9oes e salmos lidos ou can
tados. 

Ao mesmo tempo que este renascimen
to da liturgia hist6rica esta ascendendo, 
ha uma outra, liderada pela camada mais 
jovem da igreja, que esta ganhando adep
tos: a descentraliza9ao dos cultos maiores, 
acabando com OS grandes COrose as litur
gias formais. Para eles a vida toda e sagra
da. Uma hora determinada para reunioes, 
em um determinado lugar, um certo ritual 
nao tern, para eles, nenhuma relevancia 
para a vida modema. 

William Robert Miller afirma em seu 
livreto "O Encontro Cristao com o Mun
do da Mwica Popular e Jazz": "Criativi
dade artistica nao e identica a cria9ao 
divina, mas e uma expressao da mesma 
dentro dos limites da cultura, dando vida 
nova ao que esta inutil. Nern isso nem 
a cultura tern valor absoluto em trans
cender a hist6ria, mas aquele valor dentro 
da hist6ria e valido." 

Miller afirma: "A igreja esta sofrendo 
o orgulho da respeitabilidade. Cristo mor
reu crucificado tanto para o povo respei
tavel da igreja como para os hippies. 

"O jazz e a musica popular de hoje; 
compoe-se de formas especificas influen
ciadas pela hist6ria e geografia." (A ori-
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gem do jazz americano pode ser tra9ada 
ate os escravos negros dos dias do flore
cimento da agricultura, e atraves deles 
ate a Africa, com suas batidas de tambo
res e ritmos sincopados.) 

"A musica e um presente de Deus ao 
homem, que ele pode destruir ou perver
ter. A musica e parte do acordo de Deus 
com o homem, e existem condi9oes sob 
as quais 0 homem deve usa-la." 

Talvez este ponto-de-vista tenha algo 
a dizer para nossas igrejas mais rigidas em 
materia de musica, cujos musicos creem 
que devem usar somente o tradicional e 
hist6rico na musica da igreja, e pronto. 
Idealmente, deveriamos adaptar tudo o 
que ha de born em nossa cultura para a 
vida da igreja. 

Assim haveria nao somente uma onda 
de vida surgindo dos melhores frutos dos 
padroes de criatividade de nossa socieda
de contemporanea, mas haveria tambem 
uma expansao dos mesmos, de uma vita
lidade espiritual, ligando as vidas dos cris
taos, e atraves delas alcan9ando a vida da
queles que estao fora da Comunidade. 

Assim, o culto e a musica, como todas 
as outras artes criativas e ciencias nunca 
devem ser estaticas. Se a liturgia de nossas 
igrejas nao mudar para ser relevante aos 
tempos atuais, estas poderao ser relegadas 
aos museus hist6ricos, com o epitafio 
"ultrapassadas pelo progresso". 

Pois somente quando a liturgia da igre
ja constr6i sobre a melhor parte do passa
do e e relevante e significativa no presen
te - somente al e que continuara no 
foturo a ajudar o homem, em sua busca 
de um encontro com Deus. 

Norah Buyers 
A Prof.a Norah Buyers extraiu este artigo de 
um trabalho mais longo, feito por ela em 1971, 
quando fazia estudos de p6s graduai;:ao na 
Universidade do Sul de Calif6rnia. Atualmente 
D. Norah e sua fam (lia residem em La Jolla, 
California nos EEUU, perto de San Diego, on
de Rev. Jaime pastoreia uma igreja presbiteria
na. Ela continua colaborando com o LOUVOR 
PERENE; estaremos publicando composii;:5es 
dela nos pr6ximos numeros. 
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Isto e aquilo para voce que trabalha com crian~as 

Os pequeninos nao sao gente grande em miniatura. Sao eles mes~os, e ':_OC~ esta pro
gramado as atividades, li9oes, canticos, etc. de acordo com a realtdade, nao e mesmo? 
Experimente este "cantico de movimento". 

Joan Larie Sutton 

Co-mo e born pu- lar, pu- lar, pu - lar, pu- lar , pu- lar p'ra de- poi s sen- tar. 
cor-rer vi -rar 
do-brar an-dar 
mar-char me-xer 

As criam;as gostam de ilustrar os textos 
cantados. Alias, e voce quern faz isto, mas elas 
querem participar. Voce providencia tempo 
durante a aula, de vez em quando, e materiais 
para os pequenos alunos ilustrarem a seu go~to: 
- papel jornal, lapis de cor ou crayon. E 1m-

portantissimo levar em conta a liberdade da 
crian<;a para desenhar conforme suas possi
bilidades, seu talento. Ninguem est.a ai a pro
cura -de um jovem Portinari. Nao fa<;a gra<;a 
dos desenhos. De estimulo. Lembre-se que 
o Senhor esta satisfeito com o uso de talen
tos dados por Ele, sejam poucos ou muitos. 
(lsto me alegra pois sou uma das pessoas 
que "nao sabe desenhar".) 

- recortes de revistas, jornais, cata!ogos que 
voce e/ou as crian<;as colecionam. Fazer 
cartaz com a letra do cantico, e gravuras. 
Ou pode-se simplesmente cantar, e cada 
crian<;a mostrara a gravura que ela escolheu, 
na hora certa. 

- Alguns cartoes de Natal - como estao ou 
recortados - servem para ilustrar outras 
hist6rias biblicas, e canticos. Por exemplo: 
- pastores - SI 23; "Eu sou o born Pastor". 
- mae com crian<;a (uma vez eliminadas 

personagens e cena especificamente nat~
linas) pode ilustrar Joquebede com M01-
ses, Ana com Samuel, etc. 
nao foram SO OS magos que viajaram de 
camelos! O servo de Abraao (Gn 24) o 
fez; logo Abraao e outros viajavam assim. 
(Sem coroas, e claro!) 

- combinar com o superintendente. da E. D. 
de vez em quando, para as crian<;as apresen
tarem alguns de seus canticos para os adul
tos. Ou combinar com o supte. para que os 
pais e parentes adultos das crian<;as vao ao 
dept.o infantil na hora do encerramento, 
deixando correr normalmente esse trabalho 
com os demais adultos. Sera boa hora para 
aproveitar os desenhos, gravuras, etc., e dar 
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oportunidade as crian11as falarem algo que 
demonstre que 0 cantico nao e apenas um 
passatempo, mas um eficiente veiculo de 
Educa<;ao Crista. 

Voce esta aproveitando os estudos de hinos 
que sairam no LOUVOR PERENE no ano 
passado? Com esta orienta<;ao, voce podera 
fazer seus pr6prios pianos para o estudo de 
um ou outro hino, conforme a idade dos me
ninos, seus interesses, conhecimentos, as li<;oes 
que estao estudando, etc. 
- Conversar com o pastor e superintendente 

da ED, pedindo que inclua nos cultos e 
abertura/encerramento da ED os hinos do 
hinario que os meninos sabem cantar. 
Logo que as crian<;as come<;arem a estudar 
mais um hino, combinar com o pastor/ 
supte. para que esse hino seja cantado quan
do as crian<;as - ou algumas delas - esti
verem presentes. Elas nao poderao participar 
muito bem ainda, mas servira para identifi
carem o hino como sendo uma "que minha 
igreja canta". A motiva<;ao para o estudo 
aumentara. 
Continue na sua campanha (voce ja iniciou 
uma, nao e?) para que todas as crian<;as 
que sabem !er tenham seus pr6prios hina
rios. Incentive os parentes e ou tros da igreja 
a presentearem as crian<;as com hinarios 
nos aniversarios, Natal, como premio de 
freqtiencia, de versiculos biblicos decorados, 
etc. 
Procure usar pelo menos um hino do hinario 
com as crian<;as em cada domingo na ED. 
Descubra quais sao OS hinos prediietos delas, 
e pergunte: "Por que voce gosta deste hino?" 
Muitas crian<;as nao sabem responder ... voce 
podera ajuda-las a entender suas preferencias. 
(Voce podera ficar muito surpreendida com 
algumas das respostas!) 

Lida E. Knight 

0 Tesouro 
Desc .onhecido 

Vera Lucia de Brito Gomes 

Naquele domingo a sala estava cheia 
de jovens. 0 dirigente iniciou a devocional 
dizendo: entoemos em louvor a Deus, 
"Cantemos aqui como os anjos dos ceus", 
n.o 107 (HE). 

A organista deu a introdu9ao e ele 
come9ou a cantar, mas poucos tentaram 
acompanha-lo. Que estaria acontecendo? 
E que ninguem conhecia o hino! 

De fato, ha muitos hinos excelentes 
em nossos hinarios que sao desconheci
dos. Que tal a mocidade ou a sociedade 
de senhoras tomar como projeto apren_der 

Uma palavra de est(mulo -

Esclarecemos a dire9ao de LOUVOR 
PE RENE que, tanto o cantico coral como 
o congregacional, nesta comunidade que 
formamos pela gra9a de nosso Deus, tem 
sido grandemente beneficiados e mesmo 
aperfei9oados devido a excelente orien
ta9ao de LOUVOR PERENE. Que 0 Se
nhor da lgreja continue aben9oando esse 
ministerio da musica sacra no Corpo de 
Cristo. 

Fraternalmente no Senhor Jesus Cristo, 
Marcia Moreira, pastor. 

seis hinos - do hinario - este ano? Se
guem algumas ideias para o seu grupo 
aprender hinos desconhecidos. 

Sugerir que o grupo chegue 15 minutos 
antes do inicio do culto ou da reuniao. 
As vezes nao e possivel coopera9ao de 
muitos durante a semana. Esta seria uma 
solu9ao para os ocupados. 0 lider podera 
aproveitar esse periodo da seguinte manei
ra: 

1. Escrever a letra do hino no quadro
negro ou num cartaz, se M muita falta de 
hinarios. 

2. Narrar as circunstancias que leva
ram o autor a escrever o hino. Isso faz 
com que o grupo se interesse mais em 
aprende-lo. Voce podera encontrar mui
tas hist6rias inspiradoras sobre hinos em 
varios livros e jornais. 

3. Ler e explicar bem o significado da 
letra, relacionado-a com as experiencias 
do grupo. Aplicar a mensagem a vida 
diaria do grupo. 

4. Tocar e cantar o hino para que o 
grupo possa aprender a melodia e o ritmo. 
Cantar duas ou tres vezes a 1.a estrofe 
antes de convidar o grupo a cantar. 
Motivar o grupo a escutar com aten9ao, 
fazendo uma pergunta que sera respon
dida ap6s ouvir novamente o ritmo ou 
melodia, ou letra. 

5. Cantar o hino com o grupo varias 
vezes, usando s6 duas estrofes num ensaio 
curto. No pr6ximo ensaio acrescentar as 
demais estrofes. 

6. Ouvir o grupo cantar sozinho e cor
rigir OS erros para que a musica nao fique 
viciada. (Fazyr isto logo de inicio para 
evitar que os erros sejam gravados.) 

Na hora do culto o hino pode ser 
usado para o preludio ou cantado em 
solo ( o que exige algum plailejamento 
previo ), para que os ouvintes fiquem mais 
familiarizados com a letra e a musica. 

Para seu controle seria born fazer uma 
rela9ao de hinos desconhecidos. 

O nosso hinario e uma preciosidade. 
Voce pode abrir esse tesouro para seu 
grupo. 

Extraldo com permissiio de PRIMfCIAS, pu
blicai;:ao do Clube de Escritores Evang61icos, 
Recife. (Cx. Postal 2844) 

Vera Lucia de Brito Gomes, membro do Clube 
de Escritores Evan~licos, 6 secretaria da Uniao 
Feminina Missionaria Batista, da lgreja Batista 
do Feitosa no Recife. 
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A Biblioteca do Regente 

II 

Conseguiu colocar tudo em ordem? Bravo! Agora, todas as novas aquisi90es serao 
facilmente integradas na cole9ao e voce pode se orgulhar de possuir uma biblioteca orga
nizada e que, com um pouco de dedica9ao, se mantera assim, mesmo que venha a ser 
ampliada a curto ou longo prazo. 

Come9ando com este mimero, vamos dedicar aten9ao a cada um dos itens que sugeri
mos no artigo anterior, observando o que existe de mais importante e acessivel. 

1. Obras de referencia, sao aquelas que devem ficar sempre a mao, pois nos fornecem 
informa9oes objetivas: dictionanos, enciclopedias, glossarios de termos tecnicos, etc. 

- Benedictis, Savino de 
Terminologia musical vademecum indispensavel a todos os estudiosos e amadores da Mu

sica. 4. edi~o. sao Paulo, Ricardi, 1970. 

- Borba, Tomas & Fernando Lopes Gra~a 
Dicionario de musica ilustrado. Lisboa, Cosmos, 1962. 2 volumes. 

(E um excelente dicionirio enciclopedico, biogrffico, uma especie de tradu~ao resumida 
e adaptada do Grove's.} 

- Della Corte, A & G.M. Gatti 
Dicion3rio de la Milsica. Buenos Aires, Ricordi, 119491. 2 volumes. 

(Em espanhol, provavelrnente ja tern edi~oes mais recentes.} 

- Ewen, David 
Maravilhas da Musica Universal: enciclopedia das obras primas da musica Porto Alegre, 

Globo, 119591. 2 volumes. 

(Traz uma pequena biografia de cada musico e uma anruise das obras principais, na ordem 
alfabetica do sobrenome dos compositores.} 

- Sinzig, Pedro I Freil 
Dicion3rio Musical. 2. edi~ao. Rio de Janeiro, Kosmos, 1959. 1 volume. 

(Da bastante enfase a assuntos brasileiros, principalmente folclore. Sendo escrito por um 
especialista em musica sacra, contem informa~oes preciosas sobre assuntos liturgicos.} 

- Michel, Fran~ois 
Enciclopedia Salvat de la Musica Barcelona, Salvat, lcl9671. 4 volumes. 

(Uma das fontes mais atualizadas e completas.} 

- Blom, Eric 
Grove's dictionary of Music and Musicians. 5. edition. London, MacMillan, 1954. 9 vo

lumes + Supplementary vol 1961. 

(Obra das mais importantes, trata com profundidade de cada assunto relacionado, especial
mente compositores, desenvolvendo o aspecto biogrffico, hist6rico das obras e um catruogo 
cronologico completo das obras, com uma pequena descri~ao de cada uma} 

- Scholes, Percy A. 
The Oxford Companion to Music. 10. edition. London, Oxford Univ. Press, 1970. 1 vo

lume. 

(Menos profundo que o Grove's, da destaque a assuntos ingleses.} 

Nao podem faltar na biblioteca do regente: uma boa enciclopedia de assuntos gerais, 
como a Enciclopedia brasileira Delta, que traz um verbete sobre a musica sacra evangelica 
no Brasil, (on de figura o nosso LP) que e um resumo do livro da ProP Henriqueta Rosa 
Fernandes Braga; um born dicionano da Lingua Portuguesa ( o novo dicionario Aurelio, 
chamado "Aureliao" e o mais atualizado), e um born dicionario biblico, como o "Davis", 
editado pela Casa Publicadora Batista, Rio de Janeiro. 
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Ruy Wanderley 

NOVOS LANCAMENTOS 

Salmos e Hinos, na $ua edi~ao revisada. Imprensa Metodista, Caixa Postal 
30.620, Sao Paulo, SP. A. venda nas livrarias evangelicas, e por pedido de reem
bolso na lmprensa Metodista. 
Edi9ao com letra somente - encaderna9ao a couro ou a percaline. Edi9ao com 
musicas sacras - encaderna9ao em percalux (nas cores azul, marrom, verde e 
preto), e em couro preto. Ha desconto de 30% para a compra de 50 exempla
res de musica. Entende-se com a I.M. 

0 LOWOR PERENE continua lan9ando musica avulsa cada trimestre. 
Fa9a sua encomenda das musicas deste numero {Folhas 651 e 652), 
e outras ja publicadas. Veja o cupom na pag. 6. Pe9a um catalogo das 
musicas editadas pelo LOWOR PERENE. 

M usica e Louvor 

MUSICA E LOWOR {Novas Edi9oes 
Lideres Evangelicos, Caixa Postal 30.259, 
01000 Sao Paulo, SP) foi lan9ado em 
1974. Faz parte da cole9ao de textos que 
esta sendo publicada pelo Instituto Ba
tista de Educa9ao Teo16gica por Exten
sao (IBETE), de Sao Paulo. Trata-se de 
um texto autodidatico, quer dizer: o livro 
nao apenas apresenta certo material, mas 
pela pr6pria natureza do metodo, 0 aluno, 
por si mesmo, e capaz de assimilar os 
ensinamentos do texto. Em outras pala
vras, 0 pr6prio livro e 0 professor, exigin
do que o aluno participe ativamente no 
processo de aprendizado. l 

0 conteudo essencial do livro e uma 
contribui9ao do Dr. Edward Spann, pro
fessor de musica sacra da Faculdade Teo
l6gica Batista de Sao Paulo, e consiste de: 

sete unidades (capitulos) de material 
apresentada de forma programada; 2 
oito cole9oes de trechos curtos; muitas 
perguntas para estimular a reflexao; 

- e vinte e duas notas esclarecedoras. 
Entre as sete unidades programadas, hci 

duas que ensinam os elementos da teoria 
musical e uma que ensina no96es de re
gencia. As demais unidades programadas 
tratam da natureza do culto, a base bibli
ca para cantar, a escolha da musica certa 
para o culto e o valor da musica nos tra
balhos da igreja. 

0 livro tern o objetivo de ajudar o 
aluno a: "melhor louvar a Deus e melhor 
testemunhar atraves da musica; ser um 
melhor participante da musica em sua 
igreja; conhecer rudimentos de teoria mu
sical e regencia." 

Distribuidos entre as sete unidades 
programadas hci trinta objetivos educacio
nais, ou seja: aspectos do ensino que o 
aluno deve dominar, tais como: ;'dizer o 
que e cul to"' "responder por que a musi
ca ajuda na educa9ao crista" ou "na evan
geliza9ao", "escrever de cor os nomes das 
notas musicais e sua coloca9ao na pauta 
na clave de sol", "reconhecer as notas 
pontuadas, ligaduras e fermatas", respon
der "como o regente comunica com seu 
grupo". 

1 Veja "Curso Programado de Musica" no LP 
n.0 57, p6g. 6. 
2 "Programada", neste caso, quer dizer que a 
mat~ria est6 apresentada em pequenas pon;oes 
em grau progressivo chamados "itens" ou "qua· 
dros". 0 aluno le o pouco que est6 no quadro e 
logo ap6s, baseado na informa~ao dada naquele 
quadro, responde a uma pergunta no texto. 
Depois, ele verifica sua resposta e passa para o 
quadro seguinte. 

LOUVOR PERENE N.0 65 

N6s testamos o livro com dois alunos 
do nivel ginasial. 0 primeiro ja conhecia 
um pouco da musica e 0 outro nao tinha 
noyao alguma dela. Ambos alcan9aram 
todos os objetivos do livro, sem qualquer 
problema e sem a minima orienta9ao de 
professores. Como os demais livros publi
cados pelo IBETE, tambem este propor
ciona um grau de aprendizado altamente 
eficiente. 

Ao nosso ver, MUSICA E LOWOR e 
um livro relativamente completo e bem 
equilibrado, proporcionando uma visao 
panoramica da teoria e a pratica da musi
ca numa igreja local. 

Nao nos esquecendo de que MUSICA 
E LOWOR visa principalmente as igrejas 
batistas, gostariamos de fazer algumas 
observa90es quanto ao seu conteudo. 

1) Na pag. 30, se diz: "O maior livro 
da Biblia, o livro de Salmos, e uma cole-
9ao de hinos que eram cantados pelo 
povo israelita nas cerimonias religiosas 
realizadas no Templo em Jerusalem" . E 
"Em nossas igrejas, costumamos fazer 
leitura responsiva dos Salmos". N6s acha
mos que a igreja que nao canta pelo 
menos alguns dos Salmos esta negligen
ciando uma grande parte da heran9a musi
cal da Reforma, cujo interesse tern se 
renovado tanto nesses ultimos anos -
inclusive na Igreja Cat6lica Romana. 

2) Gostamos da enfase dada a necessi
dade da "atualiza9ao de hinarios" {pagi
nas 54-55). Gostariamos de ter visto, 
neste contexto, algo sobre a necessidade 
de hinos brasileiros - quanto a musica e 
a letra. Talvez tenha sido recomendavel 
tambem mencionar algumas categorias de 
hinos que sao especialmente escassos nas 
igrejas no Brasil - por exemplo, hinos 
eticos. 

3) Quanto as afirma9oes de que "O 
melhor lugar para 0 coro e a area central 
atras do pulpito e em frente ao batiste
rio" {pag. 166), e que "O 6rgao deve estar 
ao lado direito do tablado e o piano do 
!ado esquerdo" {pag. 167), n6s continua
mos a pensar que hci motivos acusticos, 
liturgicos e praticos para colocar o coro e 
os instrumentos no seu lugar hist6rico, 
isto e: na galeria as costas do povo. 

4) Pode-se dizer que existe um avan90 
enorme do cantico simples e espontaneo 
da lgreja primitiva para o programa musi
cal elaborado em MUSICA E LOWOR, 
com seu ministerio da musica, sua comis
sao de musica, OS COfOS infantil, juvenil 
e adulto, organista, pianista, instrumen
tos, biblioteca de musica, ensaios, etc. 
N6s nao achamos, contudo, tal desenvol
.vimento errado em si. Mas surge para n6s, 
uma pergunta: sera que e este 0 modelo 
que melhor contribui para a edifica9ao 
da lgreja no Brasil de hoje e a equipa para 
seu servi90 no mundo? Sera que um pro
grama musical tao bem elaborado como 
este nao iria levar a Igreja a preocupar-se 
exclusivamente consigo mesma - o que 
ja e um serio problema? 0 modelo apre
sentado em MUSICA E LOUVOR e mais 
Abril, Maio, Junho 1976 

ou menos aquele que prevalece entre as 
igrejas batistas do sul dos Estados Unidos. 
Sugeririamos, contudo, outras possibilida
des que merecem a considera9ao da lgreja 
no Brasil. Poderiamos, por exemplo, dei
xar os programas mais elaborados para 
algumas igreJas maiores - as "catedrais". 
Nas demais igrejas, toda enfase poderia 
cair sobre 0 cantico da congrega9ao. 0 
uso de outros instrumentos no culto -
alem do piano, 6rgao e harmonio; 0 can
tico a cappella - principalmente se hou
ver um dirigente; cantico em unissono -
essas e outras sao alternativas seguidas 
pela Igreja em outras partes do mundo, 
hoje em dia e no passado. 

Mais uma vez, achamos que MUSICA 
E LOWOR e uma obra que cumpre, de 

maneira admiravel, seus o6jetivos. :E um 
livro que pode ser usado com muito 
proveito por individuos ou - melhor 
ainda - quando estudando em conjunto 
sob a orienta9ao de alg\lem que conheya 
bem o assunto. 0 IBETE fornece as sete 
provas objetivas ( e o gabarito) para acom
panhar o livro, que tern 174 pciginas,, e 
cujo pre90 e de CrS30,00. 

William S. Smith 

Dr. Smith e membro da Missao Presbiteriana 
no Brasil, leciona no Instituto Biblico Eduardo 
Lane em Patrocfnio, MG. e e autor de vinos 
livros programados, edi~o CEIBEL. Ele cons
truiu o 6rgao eletronico (usando um "kit"}, 
para a assessora tecnica do LP, Rosanne Smith, 
sua esposa 

Mitsica para os Coros da Igreja 

Foth.a Q A terra esta cheia da tua gl6ria! 
:!'t:t:1od• S.1- It l.Aln 0-.•. lt'IO 

A te"a esta cheia da tua gloria! SCTB 
de Lu fza Cruz 

Firme esta o meu cora~ao unfssono 
de Lu fza Cruz 

Salmo 121 SCTB 
de Heinrich Schutz 

Nestes dias do mundo moderno SCTB 
de Lu fza Cruz 

Ao No.1 Pros7mr11H1J Ne.fie Altctr 
Jffe w F'at1\ll .... lb7 
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Folha D (para casamento} 

Ao nos prostrarmos neste altar SCTB 
de Joao Wilson Faustini 

0 meu Pastore o bom Jesus SCTB 
c/descanto 

de Jessie S. Irvine (CRIMOND) 

Rute SCTB 
de Carlos Cristovam Zink 

C3none de Louvor 

~y;:&=1= 

Folha 602 

Oinone de Louvor para crian~as, 
adolescentes, 3 vozes iguais ou SCB 
de Natalie Sleeth 

- ~~ JJ q;:i1©7!t??1B" j I; I J I 
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Veja o cupom no ftllO (p4g. 6) 
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AGENT ES AGENTES AGENTES 

Seja voce um agente do LOUVOR PERENE em 1976, com 
o mfnimo de 10 assinaturas para um s6 enderei;:o. 

1. Voce recebera uma assinatura de grai;:a. 
2. Voce recebera um brinde a sua escolha: 

Brinde A 10 exemplares de cada folha de mus1ca publicada 
pelo LOUVOR PERENE em 1976. 

Brinde B um livro (ou seja, o "livro brinde" na epoca em que 
voce fizer sua assinatura). 

- - - - - UTILIZE ESTE FORMULA.RIO PARA SEU PEDIDO, se quiser - - - - -

LOUVOR PERENE 

Favor me mandar as seguintes musicas do LOUVOR PERENE N!> 65 
Quant. Folha 

651 
Titu lo 

Jeovti te abenfoe - a cappella (piano/6rgao) 
Oferta - canto congregacional ou coro -

piano/6rgao/violao 

Vozes Preco 
SCTB Cr$1,50 

652 0 Filho Pr6digo - piano/6rgao/violao 
0 Evangelho - canto congregacional ou coro 

piano/6rgao/violao 

un issono/ST ou SCT 

solo 1,50 

[
unfssono, SSC, SCTB, 
2 vozes mistas 

Quero tambem as seguintes musicas de outros numeros: 

D Ao nos prostrarmos neste altar - a cappella SCTB (ou solo) 1,50 
(piano/6rgao) 

0 meu Pastore o born Jesus - a cappella (piano/ 6rgao) [SCTB c/descanto 
(ou solo) 

Rute - a cappella (piano/6rgao) SCTB (ou solo) 

__ a A te"a estti cheia da tua gl6ria! - a cappella 
(piano/6rgao) 

Firme estti o meu corafiiO - canto congregacional, 
crian9as ou coro - piano/6rgao 

Salmo 121 - a cappella (piano/6rgao) 

SCTB 1,50 

Nestes dias do mundo moderno - a cappella 
(piano/6rgao) 

un issono 

SCTB 

[
SCTB OU 

unfssono 
1,50 

-- 602 COnone de Louvor - como simples canone, nao ha [ 3 vozes iguais 1,50 
necessidade de acompanhamento; como antema, exige-se (criancas, fem. ou 
acompa~hamento de piano ou 6rgao masc.) ou SCB 

Descontos 7 a 12 exemplares (total) ... Cr$1,05 (30% desc.l 
13 a 30 ,75 (50% desc.) 
31 ou mais ,60 (60% desc.) 

A taxa de registrar o pacote de musica flea por conta do comprador - Cr$5,00 

Meu pagamento de Cr$ ___ segue: D em selos postais O vale postal 

D 

D 

D 

p/ ordem de credito Bco Nacional, 
ag. R. da Bahia. Belo Horizonte, 
conta n.o 026542, de Lida E. Knight 

p/ ordem de credito BRADESCO, 
Belo Horizonte, conta n.0 43.331-4, 
de Lida E. Knight 

p/ ordem de credito do Bco do Est. 
da Guanabara, Belo Horizonte. conta 
n.0 15797.0.0 de Lida E. Knight 

D 

D 

[] 

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

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

"cheque de ouro". Bco do Brasil 

PAGAMENTOS em name de LIDA E. KNIGHT, Cx. P. 1695, 30000 Belo 
Horizonte, MG 
Nome e enderec;:o 

Jeova te aben~, de Alberto W. Ream -
dedicado aos coros evangelicos do Brasil. Temos 
grande prazer em re-editar a partitura, ha mui
to esgotada. 0 texto consiste de palavras dadas 
pelo Senhor, falando por Moises aos sacerdotes 
levfticos (Nm 6.24-26). 

Oferta, letra de Filipe F. de Mesquita. Ex
celente texto - uma ora9ao - em que o crente 
conversa com o Senhor sobre a mordomia de 
bens, de tempo e de todo o seu ser. Como 
muitas vezes acontece, uma poesia e escrita por 
faltar algo sobre determinado tema. Ajunta-se 
uma musica conhecida (geralmente do himirio), 
e nasce um hino. Foi isto que aconteceu em 
1970, na Igreja Metodista de Resende, RJ. 
Em 1973 foi feita esta musica especificamente 
para a letra. 

0 Filho PrOdigo e 0 Evangelho sao dois 
hinos evangelfsticos. 0 primeiro, de Vicente 
Russo, sem duvida sera muito bem aproveitado 
como solo, em que o cantor faz o papel do pr6-
digo. 

0 segundo, em estilo simples, foi planejado 
primeiro para apresentar o evangelho cantado, 
e em seguida, levar o audit6rio, sendo evange
lizado, a cantar as verdades bfblicas, ajudando
o a gravar a Palavra de Deus em forma para
fraseada. (Varios textos de I Timoteo, Joao, 
Atos, Hebreus, e outros livros foram utilizados, 
e poderao ser ci ta dos na in tegra ao can tar as 
estrofes.) 

Um detalhe sobre a "evolu9ao" de 0 Evan
gelho. A letra foi feita ha 13 anos para um tra
balho evangelfstico no interior de Minas, sem 
preocupa9ao com forma metrica. A musica? 
Terezinha de Jesus! Foi 0 unico hino que OS 

nao-crentes cantaram durante a campanha. 
Mais tarde, a letra foi reformulada pelo 

Prof. folio W. Faustini, a pedido da autora, e 
tambem musicada por ele. Publicamos esta mu
sica (SSC e SCTB), e uma melodia folcl6rica da 
Letonia, um pals no mar Baltico, M tempos 
engolido pela marcha de comunismo. (Ha mui
tos brasileiros descendentes de crentes daquela 
regilio.) E curioso como esta melodia e seme
lhante, em estilo, a melodias fo lcl6ricas brasi
leiras. 

Nossos agradecimentos especiais a D. Ophe
lia de Toledo Amorese Maluhy que bondosa
mente nos ofertou um exemplar de Jeovti te 
abenfoe, o que nos levou a entrar em entendi
mentos com o Prof. Alberto W. Ream para 
sua re-edi~ao. A ele nosso "muito obrigada" 
pela colabora9iio que sempre vem prestando ao 
LOUVOR PERENE. 

Novamente a Prof.a Norah Buyers nos aju
dou, fazendo-nos conhecer Oferta, letra de um 
aluno seu da Faculdade de Teologia. Por mo
tivos alheios a nossa vontade, esta musica, que 
pretendfamos publicar ha um ano e meio, s6 
pode sair agora. 

Nossos agradecimentos tambem a Rosanne 
Smith e Donald Bueno Monteiro (mcmbro do 
Conselho do LP), que cooperaram na prcpara-
9iio de arranjos para este numero. Donald, 
alunos do Instituto Bfblico Eduardo Lane, e 
Hope G. Silva contribufram para a fo rma final 
da tetra de 0 Evangelho. 

Falha 651 

Jeova te aben~oe 

Alberto W. Ream. SCTB. Quando um mem
bro da Equipe de Selecionadores soube da pos
sibilidade de o LOUVOR PERENE re-editar 
este trecho biblico tao belamente musicado, ele 
nos escreveu: "Reservem-me 40 exemplares des
de ja!" Muitos coros vao incluir "Jeova te 
aben9oe" no seu repert6rio. 

continua na pag. 7 
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Textos b/blicos metrificados 
FA 

0 Evangelho 
un f ssono e 2 vozes mistas 

** 
REm FA SOLm LA REm 

. 

so'Lm LA7 

Melodia da Letonia * 
un/ssono 

Pa - la - vra e 
to sal - va-

REm 

ra 
te 

E me- re- ce~a - cei- ta - ~ao : Je - SUS 
Vi-ve sem- pre~in- ter - ce - der A fa-

SOLm DO 

mun- do vei - o 
to- do~a-que - le 

2.0 estrofe - vozes masculinas em unissono 
5.0 estrofe - vozes femininas em unissono 

LA 

REm SOLm REm7 

Dar- nos 
Que por 

SOLm 

FA SOLm LA7 

vi- dave 
E - le 

LA7 

Seu per -
che- ga~a 

REm 

dao. 
Deus. 

le dis-se,,;'Eu sou a por- ta, 
ma vi - da de~o- be- dien-cia 

O ca - mi- nhC\,EU sou tam
Po- de - rei par - ti - ci-

*A harmoniza9ao e arranjo da i.a, 3.a, 4.a e 6.a estrofes sao de Donald Bueno Mon
teiro, e publicados com a autoriza9ao dele. A harmoniza9ao e arranjo da 2.a e s.a estrofes 
sao de Paul Abels e Ewald Bash respectivamente, publicados com a permissao do Augsburg 
Publishing House e o Conselho Mundial de lgrejas. As modula9oes sao de Rosanne Smith 
e publicadas com sua autoriza9ao. 

** 1.a - I Tm 1.15 
2.a - Jo 1 O. 7 e 1 4. 6 
3,a - I Tm 2.5 e At 4.12 

4.a - Hb 7.25 
5.a - Hb 3.14, Jo 15. 14 

e I Jo 5.3 

6.a - Ap 5.5, 13 
CJ 3.11 

.... ;--"'";z-, :::s.,· 

REm SOLm bo FA SOLm LA7 REm 

r 
par 

se - nao 
Des·se_a-m:>r 

nao vai n i n-guem•. 
sus quer me_o- fer- tar . 

Duos vozes mistas 

- ~ 

'v 
3. 
6. 

, v 

(\ 
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, u 

(\ 

l.::J 

() 

Hm 

.; 

En- tre Deus e mi- nha al- ma 
Se- jam g lo- ria 

u 
y 

. -

~ 

Ou.,- tro 
Pa- ra 

" ~ 

.. 
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REm 

-· 
_..a. 

Hm I 

no- me 
mim Je -
~ :... 

SOLm 
l 

00 

e do - mi- nio 

, 
u 

r . 
SOLm REm 

-· . -
... La. 

nae e - xis- te 
SUS e tu - do 

........ 

I 

LA 

' 

Hm 
I ' ~ 

• 
So Je - S US e Me - dia- dor; 
A Je - SUS 0 Ven- ce- dor. 

. ~ . . u . • 
SOLm LA7 REm 

. 
" 

• . I 
-~ l7 

..-. ..IL. .; . 
~ 

, 

Hm - - -------

p---,- -,,. 
Co- mo Cris-to o Sal- va- dor . 
t meu gran-de Sal- va- dor. 

LA7 
v I I D 

REm FA SOLm 

I tJ • • ~I + J~ ,~ .... .,.. , .... "ii ~ 
.----. 

-. 1 

Para quern quiser fazer seu pr6prio "arranjo"; utilizando a melodia eta l etOnia e uma das 
mUsicas do Faustini, sugerimos o uso da modulacao apropriada: 
A. Letonia para Faustini tonalidade Maior (SSC ou SCTB). 
B. LetOnia para Faustini menor (SCTB). 
C. Faustini menor (SCTB) para LetOnia, de preferencia incluindo a introduc;io depois da 

modulac,io. 

-T 

Pode-se usar a modula¢io "C" coma transicio entre Faustini menor (SCT B) e SSC (ou· 
SCTB) em tonalidade maior. Do Faustini maior para menor, ou Faustini maior para 
LetOnia, nio hA nece:ssidade de modula¢io. 

007 FA c 007 FA 007 

~ REm RE:nl SJ~ FAm 007 FAm 
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Estudo blblico 

Os M usicistas -
Perseguidos ou Acomodados? 

que Jeroboao insistia em manter? Claro 
que sim. Os levitas ou teriam que se con· 
formar com a religiao "moderna" - isto e, 
dos bezerros - ou eles seriam expulsos. 
Teriam que deixar suas casas e possessoes, 
e com suas farm1ias fugir para Juda, onde 
levariam uma vida de exflio, talvez numa 
situayao precaria, economicamente falan
do . 

Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como tamMm os levitas (II Cr 7.6). Deviam estar pre
sentes todas as manhas para renderem grafas ao Senhor, e o louvarem; e da mesma sorte a tarde 
(I Cr 23.30) . 

Estes levitas estavam "de plantao". 
Isto e, seu turno se achava em Jerusalem 
no serviyo da casa de Deus. Os turnos se 
revezavam, cada levita e sacerdote voltan· 
do entao a sua terra, ao seu lar no interior. 
Seu devido lugar, fora do tempo do servi
yO no templo, era sua cidade onde devia 
cumprir suas responsabilidades de filho, 
irmao, pai, vizinho, etc. 

E impossivel imaginar que os levitas 
musicos, se sinceros de corayao, deixavam 
seus louvores a Deus em Jerusalem. Creio 
que muitos deles cantarolavam o dia intei
ro, e que muita gente aprendeu as melo
dias e as letras que falavam do grande 
Deus, o Senhor de Israel. 

E provavel que fossem os levitas quern 
cuidavam da educayao religiosa do povo. 
As tribos que moravam longe de Jerusa· 
!em nao podiam fazer a viagem ao templo 
mais de duas ou tres vezes ao ano. Os levi
tas que habitavam em cidades espalhadas 
pelo pais inteiro eram as pessoas mais 
capacitadas para instruir seus compatrio· 
tas na lei de Deus. Talvez a instruyiio 
mais eficiente nao fosse por palavras, mas 
por ayao. Decerto o povo olhava a vida 
destes homens de Deus, que 0 serviam 
no templo, como aqueles que deviam ser 
exemplos morais e espirituais. 

E certo, e lamentavel, que nem todos 
correspondiam a esta expectativa do po
vo. Mas temos a prova de que muitos 
deles fizeram seus vizinhos pensar em 
Deus. 

Apresentando as musicas 

Oferta 
Filipe P. de Mesquita e Lufza Cruz. Unisso

no, com estribilho un{ssono ou ST ou SCT. 
Um coro ou conjunto de jovens devera usar 
este hino uma ou duas vezes, em hora apropria
da: dedica~lio de ofertas, em culto de entrega 
de compromissos, entrega de dfzimos, etc. 
Mais tarde, em outra ocasilio, a letra podera ser 
colocada no boletim da igreja, convidando a 
congrega~lio a cantar junto, conscientizada da 
seriedade desta conversa com Deus. 

Folha 652 
0 Filho PrOdigo 

Vicente Russo. Un{ssono. Especialmente 
apropriado para solo. Tessitura de LA a MI. 0 
estilo de canto e simples, para real~ar a letra; 
a confisslio do filho para o pai. 
0 Evangelho 

A letra e trabalho de equipe, baseada em 
textos b{blicos. Uma musica e do Jolio Wilson 
Faustini, e a outra e folclore da Letonia. Unls
sono para canto congregacional. Para conjunto, 
as possibilidades slio diversas. Cada regente 
podera fazer seu pr6prio arranjo entre: unlsso
no, 2 vozes mistas, SSC e SCTB. Veja as suges
toes na folha 652. 

Abril, Maio, Junho 1976 

Morreu Salomao. Roboao, seu pouco
ajuizado filho, nao interpretou com astu
cia a atitude dos lideres da nayao, preci
pitando assim a divisao do reino. A parte 
do norte, das dez tribos, passou a ser 
governada por Jeroboao. Este, homem 
capaz e organizador, logo viu um perigo 
grave que existia nos seus termos. Desde 
Que des no norte, cidade dos levitas · na 
Galileia, ate Ramote em Gileade, do ou
tro lado do J ordao, e em todas as cidades 
onde moravam os levitas (veja I Cr 6.54· 
81), havia um povo cuja vida se dedicava 
ao serviyo do Deus de Israel, cuja casa 
de adorayao - o templo, recentemente 
construido - achava seem Jerusalem. 

0 rei Jeroboao, perspicaz deveras, pro
curou logo cortar qualquer ligayao re
ligiosa que seu povo tinha com Jerusalem, 
a capital de Juda. Providenciou dois be
zerros de ouro para representar a pessoa 
de Deus. Ir a Jerusalem para adorar? Que 
tolice! "Ves aqui teus deuses, 6 Israel", 
disse o rei (I Rs 12.28). E pos um bezerro 
em Betel no sul, e um em Da no norte pa· 
ra facilitar o culto. Nao tardou que o 
povo adorasse o bezerro em si, assim 
apressando a queda espiritual da nayiio. 

"Ves aqui teus deuses." Mas que tal 
os levitas, habitantes do reino do norte? 
Eles aceitaram esta religiao corrupta do 
rei? Eles deixaram de adorar o Deus 
verdadeiro? deixaram de exortar seus 
filhos, seus vizinhos a manter-se leais ao 
Senhor? Pelo relato biblico sabemos que, 
sem duvida, muitos ficaram firmes. Con
tinuando seu ministerio de servos de Deus 
- demonstrado na sua vida diciria e pelos 
seus ensinamentos - puseram em relevo 
a diferenya irreconciliavel entre o Deus 
que se adorava em Jerusalem, e os dois 
bezerros que Jeroboao fundiu. Estes ho
mens subiram a Jerusalem quando chega· 
va a epoca do serviyo do seu turno, e 
depois voltavam, levando noticias e uma 
vivida lembranya do culto no templo. 

Nao eram eles uma ameaya ao culto 

Ora9ao com o Coro 

Estes levitas, cujas vidas foram uma 
lembranya do Deus vivo, como agiram? 
Nern todos eram musicistas; suas funy6es 
eram varias. Lemos em II Cr 11.13, 14 
que eles preferiram lealdade a Deus ao 
conforto no meio da religiao falsa. 

Tambem os sacerdotes e os levitas, que haviam 
em todo o Israel, reco"eram a Roboao de todos 
os seus termos, porque os levitas deixaram os 
a"edores das suas cidades, e as suas possessoes, 
e vieram para Juda e para Jerusalem, porque 
Jeroboao e seus filhos os lanfaram fora, para 
que nao ministrassem ao Senhor. 

Entao, Jeroboao constituiu seus pr6prios 
sacerdotes, cujos escnipulos nao os impe
diram de oferecer culto ao bezerro (II Cr 
13.15. e I Rs 12.31). 

Como tivemos ocasiao de mostrar num 
estudo anterior, nos musicistas cristaos 
herdamos 0 manto dos levitas musicos. 

0 membro do coro, que no domingo 
canta com entusiasmo a respeito do amor 
e da graya de Deus, e um retrato no seu 
Jar, no colegio, no comercio, no escrit6rio 
ou oficina, desta vida com Deus. Sera 
que ele e um retrato fiel? Se houvesse 
uma perseguiyao hoje, no Brasil, que vi
sasse expulsar toda e qualquer pessoa cuja 
vida demonstrasse sua fe viva no Senhor e 
Salvador Jesus, seriam nossos coristas, 
regentes e organistas expelidos? Refleti
mos a vida de Jesus? Seriamos n6s per
seguidos como eram os levitas fieis, ou 
estamos acomodados? (Veja II Tm 3. 
12.) 

0 Ap6stolo Paulo afirmou: "Ja nao 
sou eu quern vive, mas Cristo vive em 
mim" (Gl 2.20). A letra de um hino, por 
mais bonita que seja, vale muito pou· 
co se a vida dos que o cantam nao re
flete uma relayao lntima com o Senhor. 

"Se fiel ate a morte e dar-te-ei a coroa 
da vida" (Ap 2. 10). 

Lida E. Knight 

6 Deus de bondade, confessamos- Te com 
gratos corar;oes que a Ti somente deve
mos este dom de expressao por meio de 
harmoniosa melodia. 
Orienta-nos a usar este dom, de modo que 
nunca estejamos esquecidos de Ti, que o 
deu, e para que o empreguemos de ta/ 
forma que transmitamos aos outros uma 
revelar;iio da Tua bondade e da Tua g/6ria. 

Amem. 
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Louvar a Deus com muitos instrumen
tos e urna ordem bfblica. Louvar a Deus 
com o rei dos instru.mentos e uma ordem 
especifica: "Louvai a Deus com 6rgaos". 
Jubal, segundo o que lemos em Genesis 
4.20, foi o precursor e aperfei9oador des
te magnifico instrumento. E muito louva
vel que muitas igrejas estejam desconten
tes com o seu harmonio ou 6rgao atual, 
e admiravel que muitas estejam querendo 
adquirir um instrumento novo. Vou foca
lizar a seguir alguns pontos importantes 
que devem ser considerados como suges-

Hinologia 

"Saudai o Nome de Jesus" 
(HE 130, CC 60, SH 536) 

Esse e o tftulo de um dos hinos 
universalmente conhecidos. "Com g16ria 
coroai" e repetido oito vezes na letra do 
hino, enfatizando assim a coroa9ao de 
Jesus Cristo. 

Autoria 
"Saudai o nome de Jesus" foi escrito 

pelo Rev. Edward Perronett (1726-1792). 
Seu hino foi encontrado num livro de 
poesias que havia publicado anonimamen
te. Convertido aos 21 anos, Perronet se 
lan9ou de corpo e alma nos trabalhos rea
vivalistas dos irmaos Wesley. Mais tarde 
fundou uma igreja independente na cida
de de Cantuaria, na Inglaterra. 

Em 1787, o Dr. Joao Rippon (1761-
1836) acrescentou uma estrofe ( que figu
ra como a 4.a em nossos hinarios) a fim 
de dar ao hino um sentido universal. 

0 ra~, povos e na90es, 
Ao Rei divino honrai! 
A quern quebrou os vis grilh0es 
Com gloria coroai! 
A tradu9ao para o portugues e do Rev. 

Justus Henry Nelson, missionario norte 
americano, que estabeleceu o trabalho 
metodista em Manaus em 1887. 

E interessante observar que a poesia 
desse hino "casou-se" com varias melo
dias. Muitas igrejas o conhecem com a 
musica DIADEM, de James Ellor (1819-
1899). Se for bem cantado a quatro vo
zes, pela congrega9ao, deve ser uma expe
riencia boa. Entretanto, DIADEM e uma 
musica para coro, e sao poucas as igrejas 
que entoam o hino de tal forma a que 
8 

"Louvai-0 ... com Orgaos,I/ 
(Salmo 150.4) 

toes ou guia para a compra de um novo 
6rgao. 

0 harrnonio e 0 instrumento mais 
comum e mais acessfvel para a maioria 
das igrejas. Embora sejam pedalados a 
fole, duram na maioria muitos anos e 
prestam excelentes servi9os no louvor a 
Deus. Pena que os irreverentes ratos ou 
tra9as tenham acabado com muitos des
tes instrumentos, que foram e continuam 
a ser os pioneiros suportadores do canto 
congregacional. Apesar de pesados para 
pedalar, sao muito valiosos, e nao devem 
ser desprezados s6 porque estamos na 
era tecnol6gica, onde muitos acham que 
tudo deve ser eletrico e precisa ter transis
tores ou auto-falantes! 

0 som destes harmonios e sempre bri
lhante e liturgico, a menos que realmente 
estejam totalmente desafinados ou cor-

nao chame aten9ao para os cantores em 
vez de engrandecer o Nome de Jesus com 
os "gl6ria, g16ria", etc. 

CORONATION (HE 130-3.a e CC 
60-2.a) de Oliver Holden, e MILES LANE 
(HE 130-1.a e SH 272), de William 
Shrubsole, sao musicas tradicionais para 
esta letra - musicas mais acessfveis as 
congrega96es. MILES LANE exige mais 
dos cantores, devido a alguns tons agudos. 
Para evitar os guinchos, recomendamos o 
uso da jubilante CORONATION, cuja ex
tensao vocal esta mais ao alcance de 
to dos. 

Reconhecendo que os contraltos, te
nores e baixos da congrega9ao (geralmen
te ex-membros do coro nesta ou de outra 
igreja) tern muito prazer em cantar "sua 
voz" no estribilho da musica DIADEM, 
fazemos umas recomenda96es: 

usar este hino como uma antena de 
coro e congrega9iio, convidando todos 
na congrega9ao que possam cantar ou
tra voz que nao seja a melodia, a par
ticipar junta com seus colegas de coro 
nessa hora. Os demais cantam a melo
dia. 
combinar com a congrega9ao que to
dos deverao cantar a melodia, per
mitindo ao coro ou ao coro e instru
mentalista fornecerem as vozes inter
nas. Isto para uso como simples hino 
congregacional, para que a letra de 
adora9ao seja o principal, e nao haja 
distra96es causadas pelos cantores de 
outras vozes na congrega9ao. 
aprender (se nao for conhecido) CO
RONATION para uso em unfssono 
pela congrega9ao e coro, ressaltando 
assim a mensagem do hino. 
procurar com todos os hinos dirigir a 
ateIJ9ao de todos para a mensagem e 
nao para a musica e nem ao prazer do 
canto em si. 

rofdos. Possuem som de palheta de metal, 
reverente e inigualavel, nem mesmo pelos 
melhores 6rgaos eletronicos que os que
rem imitar. Outra grande vantagem litur
gica destes instrumentos, por vezes anti
gos, e que sao muito simples, e portanto 
sao 6timos para serem usados no culto a 
Deus, onde a simplicidade e altamente de
sejavel. 

0 orgao eletronico popular nem sem
pre recomendavel para uso na igreja, e 
um 6rgao muito cheio de novidades e 
principalmente de ritmos irreverentes que 
"tocam sozinho". E um verdadeiro brin
quedo que serve para a diversao e engodo 
da curiosidade popular. 

Na realidade, este instrumento disvir
tua e interfere na verdadeira experiencia 
de cul to e de adora9ao a Deus. Se o pro-

Assunto 
Esse hino foi escrito na epoca (1779) 

em que eram comuns os festivais de co
roa9ao dos reis. Devido ao tema - a co
roa9ao de Jesus Cristo como o Rei dos 
reis - 0 hino tornou-se imortal, isto e, 
apreciado e cantado em todos os tempos. 
Mencionando varias classes de pessoas, o 
poeta convida-as a aclamar o Senhor e 
coroa-lo de g16ria. 

Ele hurnilhou-se, recebendo uma coroa 
de espinhos, agora, porem, esta ressurre
to e deve ser coroado com g16ria, pois e 
o nosso Salvador e Rei. 

A i.a estrofe e o convite aos anjos para 
a adora9ao. A 2.a, e o convite aos eleitos 
(I Pe 2.9). Na 3.a, todos os remidos sao 
convidados a cantar ao Redentor (Ap 
7.9-12). A 4.a estrofe e um convite uni
versal para a coroa9ao do Rei dos reis e 
e Senhor dos senhores (Ap 19.16). 

Aplica9iio 
"Saudai o nome de Jesus" tern sido 

cantado em cultos solenes bem como em 
concentra96es evangelisticas, ocasioes em 
que os crentes glorificam ao Senhor, 
convidando todas as criaturas a coroa-lo. 

0 que significa, entretanto, coroar 
Cristo? 

Coroa-lo e reconhecer o Seu devido 
lugar. Fiel ate a morte e ressurreto, Cristo 
merece ocupar o ponto central de nosso 
pensamento, de nossas a96es, e de nossa 
esperan9a. Coroa-lo e reconhecer as suas 
devidas fun96es: Autor da Salva9ao, Re
dentor e Rei Divino. 0 Cristo coroado, 
porem, tornar-se-a realidade quando os 
homens 0 reconhecerem como Rei e Se
nhor dos seus cora96es, de suas vidas. Co
roai-0, pois. Com g16ria coroai. 

Pedro Vovchenco 
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p6sito do culto e adorar a Deus, tudo 
feito ali deve nos ajudar, e ser apenas 
meio pelo qual possamos nos elevar a Ele, 
e nunca um fim em si, como o caso des
tes 6rgaos. Sem duvida alguma eles facil
mente se tomam o foco da aten9ao e 
passam a ser um espetaculo curioso de 
entretenimento e diversao popular. As 
pessoas ficam maravilhadas, e pelo encan
to da pessoa pode-se ate certo ponto, 
medir o n{vel de sua cultura musical. 

0 orgiio de tubos e 0 ideal. Quantas 
igrejas estao cientes de que o 6rgao mais 
adequado, mais reve'rente e que mais se 
aproxima dos instrumentos bfblicos e 0 

6rgao de tubos? Este 6rgao produz sons 
autenticos de palhetas, flautas e cordas 
sem a ajuda de transistores e auto-falan
tes, e tern a vantagem de ter um compres
sor de ar movido a eletricidade, nao .pre
cisando, portanto, de esfor90 muscular 
para a sua execu9ao. E verdade que eles 
nao sao baratos, mas um 6rgao de tubos 
pequeno niio e muito mais dispendioso 
que um born 6rgao eletronico, e eles 
podem ser construidos por encomenda, 
por diversas firmas, e podem tambem ser 
importados e montados aqui. * Seu som 
e realmente 0 mais solene e pr6prio. 

Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na 
Alemanha, na Italia e em outros paises, o 
6rgao de tubos e o mais usado para acom
panhar OS canticos congregacionais. No 
sul do Brasil, pela influencia alema, ha 
muitos 6rgaos de tubos construfdos por 

* Pode-se procurar informa9oes com Sr. Pedro 
Inglada Sanmarti, Rua Regina, 176, Jardim 
da Gloria, 04113 Sao Paulo. Telefone do vizi
nho para recados: 71-6325. E com Sr. Jose 
Carlos Rigatto, c/ o da Whinner S.A., Rua 
Loefgren, 1031, Vila Clementino, 04040 Sao 
Paulo. Tele. 7 0-06 71. 

Abril, Maio, Junho 1976 

igrejas luteranas. Quem nUDca ouviu o 
som de um 6rgao de tubos deve procurar 
conhece-lo. S6 assim podera avaliar e 
comparar os sons dos outros 6rgaos! 

0 orgao eletronico litfugico e 0 6rgao 
eletronico que mais se assemelha ao 6rgiio 
de tubos, tanto na disposi9ao dos regis
tros quanto no som dos mesmos. 0 pre90 
deles e mais acessivel que o 6rgao de 
tubos, e muitas vezes mais acessfvel que 
os 6rgaos eletronicos populares. 

Outra grande vantagem deste 6rgao, e 
que ele disp6e de uma pedaleira comple
ta, onde se pode tocar toda a literatura 
organ{stica existente, e nao sao meia
notas, mas notas e teclas inteiras onde 
se pode tocar com a ponta dos pes e os 
calcanhares, facilitando o ligado e a exe
cu9ao de escalas nos baixos. 

Ha casos, naturalmente, em que pela 
arquitetura e tamanho da igreja, localiza-
9ao, or9amento, etc., talvez s6 seja mes
mo viavel a compra de um 6rgiio eletroni
co liturgico. Ha muitos 6rgaos vendidos 
como "liturgicos", que na realidade nao o 
sao. E preciso muito cuidado na escolha, 
e saber discernir entre uns e outros, sem 
se deixar ser enganado por dispositivos 
eletronicos curiosos que, de fato, fasci
nam bastante, mas que dificilmente tra
riam reverencia a casa de Deus. 

COMO FAZER A MELHOR ESCOLHA? 
Quando o velho harmonio parece que 

ja deu tudo o que t inha de dar, ea igreja 
sente a necessidade de adquirir um novo 
instrumento, e born considerar os seguin
tes fatores: 

1) Nao ha mesmo possibilidade de se 
reformar o harmonio atual, para que ele 
continue na sua simplicidade e sem osten
ta9ao, a ser uma grande ajuda no culto, 
principalmente quanto a reverencia? 

2) 0 conselho, os pastores, oficiais ou 
comissao responsaveis pela compra do 
novo instrumento procuraram a opiniao 
e a ajuda de pessoas competentes, tanto 
no campo da musica sacra, quanto no 
conhecimento da Jiturgia, para serem con
sultadas, desde o inicio do planejamento? 

3) A igreja esta realmente buscando 
um instrumento para a adora9ao e gl6ria 
de Deus ou uma curiosidade para a atra-
9ao e dilentantismo publica? 

4) A igreja sabe que os 6rgaos eletro-

nicos com ritmos de samba, bossa nova, 
rumba, etc., sao especialmente constru{
dos para as casas de diversoes publicas, 
como os clubes noturnos, as "boites", 
bares, etc. e com finalidade altamente 
comercial e de apelo popular? Sabe que 
o fato de outras igrejas terem comprado 
tais instrumentos niio justifica a sua deci
siio a favor da compra desses 6rgaos? 

5) A igreja reconhece que nao e, ne
cessariamente, pelo fato de um 6rgao ter 
sido importado, que o f ara um born ins
trumento liturgico? 

6) A igreja sabe que um 6rgao que 
niio tenha pelo menos 20 teclas na pe
daleira, e Um incentivo para que OS 
organistas se tornem acomodados e pre
gui9osos, e sejam depois incapazes de 
executar bem as melhores pe9as para 
esse instrumento? 

7) A igreja sabe que para executar bem 
os hinos e preludios no 6rgao, nao basta 
ser uma boa " pianista", mas e preciso 
usar o toque ligado do 6rgao, usar as 
pedaleiras, tocando com as pontas e os 
calcanhares dos dois pes, alem do pedal de 
expressao e os dois manuais, com corihe
cimentos basicos da registra9ao? 

8) A igreja sabe que um 6rgao eletrO
nico com apenas 8 ou 10 meia-notas na 
pedaleira, e mais pr6prio para melodias 
populares, e quase impossfvel de ser usa
do para a boa musica, como os iniguala
veis preludios corais para 6rgao de J. S. 
Bach? 

INVESTIR PARA 0 AMANHA 
Quando uma igreja faz a sua op9ao 

pelo melhor 6rgao que possa adquirir, a 
princi pio talvez ate venha a ser criticada 
por pessoas que tenham um conhecimen
to superficial sobre o assunto. Talvez os 
organistas e aficionados dos 6rgaos popu
lares fiquem um pouco desapontados. 
Mas e mais cristao, e mais sabio mesmo, 
investir num instrumento que possa real
mente dar o treinamento e o desenvolvi
mento necessarios para os bons organistas 
de amanha. Acima de tudo, o instrumento 
precisa ter as possibilidades tecnicas, para 
nas miios de um organista consagrado e 
bem preparado, dignamente engrandecer 
o nome de Deus! 

Joao Wilson Faustini 
Transcrito de 0 ESTANDARTE. 
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Corista, 
voce distrai a congrega~ao? ? 

Muitos coros utilizam becas, con
tudo, freqiientemente, os membros 
se esquecem de mencionar uns aos 
outros as pe9as de j6ias que devem 
ser removidas antes de entrar na 
igreja. Um par de brincos pode se 
tornar o foco de aten9ao da congre
ga9ao inteira! 

E possivel que, vez por outra, entremos numa igreja e observemos um fenomeno, que 
deverfamos ver somente em um pasto: um organista, um introdutor ou mesmo um mem
bro do coro tranqiiilamente mascando chicletes, enquanto executa sua tarefa. (Vamos 
lembrar uns aos outros a deixar os chicletes em casa!) 

Ha movimenta9ao no coro para mW1~:----:::=---...... T"'--:--:-~ 
cada um pegar sua partitura quando 
se aproxima a hora de cantar? Toda 
musica devera ser colocada na pasta 
antes da hora do culto. Se ha duvi=
da quanto ao numero de membros 
que vao aparecer - geralmente isto 
acontece num coro amador - musi
cas e pastas deverao ser levadas para 
a sala do coro, e cada membro deve 
carregar a pasta juntamente com seu hinano. (NR: E que cada corista /eve seu hintirio! 
Quantas vezes temos observado bocas fechadas, coristas nao participando do canto con
gregacional, porque os cantores nao reconheceram que seu hinano era equipamento essen
cial.) 

Uma atitude correta cobre muitas deficiencias. 
Estamos acostumados ao semblante tranqiiilo dos 
cantores profissionais ou de outros bem disciplinados. 
Este mesmo controle quieto e disciplinado pode tor: 
nar-se parte de um born hlibito de qualquer grupo. E 
uma simples questao de born comportamento que 
nunca e notado a nao ser quando esta ausente! Entre 
estas coisas se acham: 

um born processional, nem rapido demais nem 
arrastado, nem coristas muito juntos, nem tam
Mm amplamente espa9ados; 

a capacidade de permanecer quieto quando sua participa9ao ativa no servi90 nao e 
requerida; 
uma completa ausencia 
de conversa particular 
ou falat6rio no coro; 

- uma cuidadosa aten9ao 
para as partes faladas 
do culto como para as 
cantadas. 

As congrega9oes pequenas tern mais paciencia com seus coristas nestas questoes,. do 
que uma igreja grande, onde se espera que haja a disciplina do comportamento. Mas 1~to 
nao quer dizer que o grupo mais modesto nao. tenha este dever de se ~ortar de m:ne1!a 
apropriada. A observa9ao cuidadosa destes pequenos detalhes que mmtas vezes nao sao 
levados em considera9ao, pode tornar o culto mais aben9oado para todos. 

- Helen L. Staaby 

Traduzido e reproduzido com permissao do JOURNAL OF CHURCH MUSIC, vol. 7, n.0 8, setembro, 
1965. Copyright Fortress Press. 

As fotos deste artigo foram posadas por membros do coro da lgreja Batista Central de Belo Horizonte. 
10 

J azida de preludios 

c'. ~ • •' ! ·' .... ... ... ,. ,. ,_, ... :: 

v 
Desde 0 n.° 61 0 LOUVOR PERENE 

esta publicando sugestoes de preludios, 
interludios e postludios para piano, har
monio OU 6rgao, de material que VOCe, 
prezado leitor, tern em maos nos hinarios 
e exemplares do LP. 

O n.0 61 trouxe alguma orienta9ao 
sobre transformar uma partitura coral em 
pe9a para instrumento: ligaduras, frases 
musicais, notas repetidas, etc. Nao ha 
necessidade de repetir as mesmas explica-
9oes em cada numero. De uma olhada 
na pag. 3 do n.° 61. 

Neste e no pr6ximo numero vamos 
aproveitar musicas corais ja publicadas no 
LOUVOR PERENE . Se voce nao gosta 
de destacar as folhas de musica do jornal 
( e sabemos que muitos nao gostam, mes
mo ), encomende exemplares avulsos. Veja 
o cupom na pag. 6 com o prer;:o e os 
descontos. Fa9a uma cole9ao s6 para 
seu uso ao instrumento, com indica9ao de 
ligaduras, e outras coisas especificamente 
relevantes ao uso da partitura como pe9a 
para instrumento. Ajunte as musicas uma 
ou mais folhas em branco, onde voce 
anota as musicas que podem ser "emen
dadas", uma na outra, para uma pe9a 
instrumental "feita em casa". 

Observa9ao: ABA significa tocar a i.a 
musica, entao a 2.a e voltar a tocar a 1.a 
novamente. AABC - tocar a 1.a duas 
vezes antes de seguir para Be C. E assim 
por diante. 

1. A - Fl 492 (LP 49) - "Bendito e Santo" 
B - Fl 491 (idem) - "Desce, o Divino 
Amor" 
Tocar AB ou ABA. 

2. A - Fl C (LP 37) - "Cristo Venceu" 
B - Fl 492 (LP 49) - "Salmo 42" 
C - Fl 542 (LP 54) - "Louvor Perene" 
Tocar ABC ou apenas AB. 

3. A - Fl G (LP 40) - "Soberania" 
B - Fl G (idem) - "Que estou fazendo" 
Quern tiver o LP n.0 34 (1968) pode tocar 
"Megalopolis" antes de "Soberania". 
Tocar AB ou "Megal6polis" - AB. 

4. A - Fl D (LP 38) - "O meu Pastor e o born 
Jesus'', sem descanto 

B - Fl 541 (LP 54) - "Em paz me deitarei" 
Tocar AB ou AAB, com o descanto de A 
tocado por flauta, flauta-doce ou violino 
somente a segunda vez. 

5. A - Fl R (LP 46) - "Perdiio, Senhor" 
(fazendo o LA final um LA bemol) 
B - Fl H (LP 41) - "Povoam as cidades" 
C - Fl 541 (LP 54) - "Em paz me deitarei" 
Tocar ABC 
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6. A- Fl Q(LP46) - "Salmo 121" 
B - Fl 531 (LP 53) - "Eu Creio, Senhor": 

tocar a 3.a estrofe primeiro, sem o 
"Amem". Em seguida tocar o acompa
nhamento da l.a estrofe. 

Tocar AB. 
7. A- Fl Q (LP 46) - "Salmo 121" 

B - Fl Q (idem) - "Nestes dias do mundo 
moderno" 

Tocar AB. 
8. A- Fl 581 (LP 58) - "Ao Deus da Cria~iio 

Louvai" 
B - Fl P (LP 45) - "Niio a nos, Senhor" 
C - Fl 611 (LP 61) - "Nosso Lar" 
Tocar AC, ACA, ABC, ou ABCA. "Niio a 
nos" dara melhor no orgiio do que no piano. 
Sera otimo acrescentar o descanto de "Ao 
Deus da Cria~iio Louvai", pela ultima vez, 
tocado por outro instrumento. 

9. B - Fl I (LP 42) - "Louvai a Deus", pri
meira e segunda_versoes ,, 
A - Fl 491 (LP 49) - "Cativa-me, Senhor , 

primeira e segunda versoes 
A - Fl 492 (LP 49) - "Bendito e Santo" 
A - Fl 542 (LP 54) - "Jesus e meu Tesou-

ro", sem o "Am6m" 
A- Fl C (LP 37) - "Cristo Venceu" 
Tocar apenas B, sem o "Louvai a Deus" 
no final; repetir a segunda versiio com um 
pistao ou outro instrumento no descanto, 
acrescentando a frase final. Ou tocar qual
quer um dos "A" deste n.0 9, e o B em 
seguida. 
Conforme a necessidade (tempo dis

ponivel, tempo determinado pelo pastor 
para o preludio, etc.) voce podera expe
rimentar com varia9oes tais como AABB, 
AABA, ABAC, AABBCC. Experimente 
antes do culto (!) e se surgir um imprevis
to, em que se precisa de uma pe9a mais 
longa, voce ja estara pronto. Sempre va 
a igreja com mais musica instrumental es
tudada e preparada, do que voce acha 
necessano. 

Pelo menos tres destes preludios se 
adaptam bem a um segundo instrumento: 
flauta, flauta-doce, violino ou pistao. 
Em muitas igrejas ha crentes que poderao 
colaborar, e gostariam de faze-lo, tocando 
seu instrumento. Ha crian9as e adolescen
tes aprendendo a tocar um ou mais ins
trumentos. 

Custa mais de seu tempo ensaiar com 
alguem; nem sempre voce tera oportuni
dade ou condi9oes de fazer isto. Mas va
le a pena de vez em quando incluir mais 
uma pessoa na parte instrumental do 
cul to. 

Convide um jovem pianista ou organis
ta a se preparar para tocar o preludio, 
dando-lhe ao menos tres semanas para se 
preparar. Verifique logo o que o jovem 
pretende tocar; nem tudo e apropriado 
na igreja! Voce podera sugerir um destes 
preludios da "jazida" do hinario ou do 
material do LOUVOR PERENE. 

0 jovem deve ensaiar varias vezes no 
instrumento da igreja, em conformidade 
com quaisquer regulamentos que sua igre
ja tern para o uso dele. Se a pessoa convi
dada se sentir acanhada, convide-a a tocar 
o postludio. Poucas pessoas anotarao a 
presen9a dela, e logo ela criara confian9a. 

0 jovem OU adulto que VOCe COnvidar 
a participar com voce se sentira feliz em 
oferecer seu servi90 ao Senhor atraves do 
instrumento que toca. 

Rosanne Smith e Lida E. Knight 
Abril, Maio, Junho 1976 

O Ministerio de Musica na lgreja 

Os estudos biblicos que publicamos recentemente ~ocaliz~ o ~terio de mlis!ca.dos levi~s .no 
Velho Testamento, procurando aplicar a mensagem b1bhca a nossa v1da de responsave1s pela mus1ca 
em nossas igrejas. _ · · ~ · da M · · Dia 13 de abril de 1976 e o primeiro aniversario da ordena9ao para o sagrado Minist.,I_!o us1ca 
do Maestro Joiio Wilson Faustini. Ocorreu na l.a Igreja Presbiteriana Independente de Sao Paulo, es
tando reunido o Presbiterio de Siio Paulo da referida denomina~iio. Amigo do .LOUV<?R ~ERENE des
de seu infoio, nosso colega e o primeiro Ministro de Musica, ordenado, da IgreJa Presb1tenana ~n.dep~n: 
dente. Na Igreja Batista M pelo menos dois irmiios ordenados (consagrados) a este mm1steno. 
Marcilio de Oliveira Filho e Isidoro Lessa de Paula, todos os dois colaboradores do LOUVOR PERE
NE. Alem disso, o titulo e usado por alguns irmiios e irmiis nao ordenados. ao pastorado. 

Joiio Wilson Faustini e um nome largamente conhecido em nosso me10, como re~ente, ca~t?r, 
organizador de seminarios e cursos de musica sacra, compositor e compilador d.~ c~le~oes de m~s.1,ca 
sacra, poeta e tradutor, organista e autor. Os mais recentes lan~ame~tos foram Se1s .P:~as Cora1s e 
"Nossas miios em pacto unamos" (Mozart). Atualmente Faustini esta preparando rev1soes do II e IV 
"OS CEUS PROCLAMAM", ea Cantata "O REINO DIVINO", para o prelo. . 

Publicamos uma musica sua neste numero do jornal. Quase todos os nossos assmantes cantam 
composi9oes deste irmiio, pois suas musicas viio desde o estilo mais simples ao e.i:uclito. 

Louvemos a Deus pelo Ministerio de Musica concedido aos Seus servos, e seJa~o~ gra tos ao Senhor 
pela vida de nosso irmiio Joiio Wilson Faustini, que tanto tern feito em prol da mus1ca sacra em nosso 
Brasil. 

O que visa o Ministerio da musica 

1. Estimular os crentes de talento musical a fazerem um estudo de musica seno, bem 
fundamentado e bem orientado, para suprir as necessidades das igrejas em regentes, orga 
nistas, cantores, compositores e hin6logos. 

2. Dar a igreja uma n~o biblica e verdadeira da fun9ao ~a m_?sica no culto, como 
meio e nao como fim artistico em si, e do seu valor de evangeliza9ao, levando os crentes 
a participar integralmente em programas musicais que ~tinjam. todas. as idades. 

3. Despertar especial atenyao e interesse pe!a cnan9a,.Arns~rurn~~a desde cedo no 
caminho da reverencia e integridade moral atraves da expenencia art1st1ca do uso correto 
da voz e da boa m6sica, aliado a textos biblicos que fundamentem a sua fe. 

4. Manter o adolescente e o jovem na igreja, pela promoyao consecutiva em coros_ ~e 
niveis diferentes, desde os primeiros anos ate a maturidade completa, quando sua fe Ja 
esta solidificada e inabalavel. . . . , . . , 

5. Despertar nos m6sicos evangelicos um profundo senbdo de rrurusteno, 1sto .e. de 
dedica9ao, consagra9ao e hurnildade, dotando-lhes, ao mesmo tempo, de um conheclffie~
to adequado de musica que dignifique o seu trabalho, fazendo-os competentes e responsa-
veis. . · · al 6. Difundir uma tecnica de regencia sutil, reverente, eficiente e express1va esp~ntu -
mente, aliada a uma tecnica vocal energica e vital, para propagar as verdades bibhcas de 
maneira persuasiva e convincente. . . . . . 

7. Contribuir para a reverencia, dignidade e espmtual1dade do culto, d1fundindo ma-
terial, coral e organistico, apropriado e melhor. . ·A . . . 

8. Ensinar e estimular o preparo, a disciplina e a ordem, para a ma1or efic1encia espm-
tual da musica a servi90 do cul to. , . . . _ 

9. Estimular o estudo da hist6ria dos hinos, do conteudo espmtual e da d1c9ao das 
palavras dos mesmos, para que suas m~nsagens sej~m claras e significativas. . . . 

10. Estimular a organiza9ao de con1untos cora1s, para atraves do canto, as 1gre1as contl
nuarem a tradiyao crista e desenvolver~m um ~eio .ag:adavel e imp.o~tante de trabalho 
cristao para adultos, jovens e crian9as. E o serv190 cnstao o fator ma1s 1mportante do de
senvolvimento da vida crista. 

' ) I ,,, 
- No"O '-
/ f \ 

Centro de Distribui~ao do LOUVOR 
PERENE no Rio de Janeiro 

Faca suas compras de anos anteriores e 
de musicas avulsas, no Centro de Distri
bui~o, Curso de Musica Sacra, Sem. 
Batista do Sul, R. Jose Higino, 416, 
Tijuca. Procure Prof.a Hora, Prof. Boyd 
ou Prof. Roberto. 

Joao Wilson Faustini 
Transcrito de 0 ESTANDARTE 

Nossas Mlisicas Niio Podem Ser Copia<W 

Todas as musicas que aparecem em 
LOUVOR PERENE sao publicadas 
com a autorizai;iio de seus autores e/ 
ou proprietarios. A reprodu<;ao ou 
c6pia das mesmas, por quaisquer 
processos t! proibida. ~ mais barato 
escrever e solicitar exemplares extras 
que copiit-las. 
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A Peneira - a PALA VRA DE DEUS 

Conta W.F.J. Martin, pastor congre
gacional em Texas, EEUU: 

Eu assisti a um servi90 funebre numa si
nagoga judaica reformada recentemente. 

Senhores 
past ores, 
aten~ao, 
por favor! 

Enquanto esperava pelos 
enlutados e seus amigos 
reunirem-se, folheei o hi
nario e descobri que ele 
continha muitos hinos de 
protestan tes destemidos, 
tais como Isaque Watts, 
Joao Milton e Walter Scott, 
e que para ele haviam ex

traido abundantemente do salterio escoces. 
Tern sido freqiientemente observado que 
0 hinano e 0 verdadeiro documento ecume
nico, mas eu nao havia levado em conta que 
isso era verdade num horizonte mais amplo 
que as denomina9oes cristas. A pr6xima vez 
que eu cantar um dos salmos metrificados, 
tirado do salterio escoces, sentir-me-ei ligado 
nlio somente a meus irmaos na velha Esc6-
cia, mas tambem a meus amigos que cul
tuam na sinagoga. 

Interessante, isto. Leva a gente a lem
brar que um hinario e na realidade, uma 
coletanea de fontes das mais diversas. 
Cat6licos e protestantes, judeus e gentios, 
homens de todos os tipos de credo e 
alian9as sectarias sao autores de hinos que 
todos cantamos. 

Faremos bem em acolher a afirma9ao 
do pastor batista, Dr. Graham Scroggie: 

A mensagem dos hinos nem sempre e boa 
teologia. Seria born que nao tirassemos nos
sa teologia dos hinos sem um exame cuida
doso. 

Sera que os irmaos pastores tern o 
mesmo cuidado ao escolher os hinos, 
examinando todas as estrofes, que tern 
em preparar o sermao? A congrega9ao 
participa ativamente no canto congrega
cional, e passivamente na hora do sermao. 
Qual sera mais eficiente para 0 doutrina
mento da congrega9ao: seu sermao ou os 
hinos cantados? Ninguem precisa ser for
mado em psicologia para saber a resposta. 

0 hino que sutilmente insinua que 
Deus esta ausente, e 0 convida a compa
recer . . . esta isto de acordo com os en
sinos biblicos do Sl 139? de Mt 28.20? 

0 hino que da de entender que e s6 
pedir e Deus derramara toneladas de 
ben9aos . . . este faz jus a Is 59 ou Ml 
3.10, ou mesmo Jo 15. 7? 

Se num determinado dia, OU mes OU 

ano, o unico ensino teol6gico que os 
membros de seu rebanho recebessem fos
se aquele expresso nos hinos cantados, 
seria ensino equilibrado, sao, biblico? Os 
irmaos na fe, que se acham atras das 
cortinas de ferro ou bambu, dificilmente 
ouvem sermoes. De certo trazem muitos 
hinos na mem6ria, e algumas passagens 
biblicas. E se isto acontecesse com sua 
igreja? 

Pode ser que seu rebanho esteja "ar
quivando" muito mais dos hinos e cori
nhos que o irmao pensa, ou mesmo que 
quer que fa9a. Afirma96es questionaveis 
sobre a obra redentora de Cristo, doutri
nas panteistas, doutrinas perfeccionlstas, 
e muito mais se ouvem, se cantam e se 
guardam no subconsciente atraves de hi
nos e corinhos que nao passam pela tria
gem de um cuidadoso guia espiritual, ze
loso pelo bem de seu rebanho. 

Ha poucos crentes que deliberadamen
te aprendem teologia nos hinos. A adver
tencia de Dr. Scroggie, citada acima, e 
oportuna mas inadequada. Irmao pastor, 
nao espere que as ovelhas tenham o 
born senso de evitar qualquer teologia 
questionavel nos hinos. Convem ao pastor 
peneirar os textos e servir - e permitir 
que seja servido - tao somente aquilo 
que fizer bem ao seu povo e servir para 
fortalece-lo. 

Mas o irmao pode estar pensando com 
seus bot6es: - ah! ninguem liga para 
letra de hino. Nao importa coisa alguma. 
Deixe que cantem o que quiserem. Nao 
vou me meter nisto. E s6 amola9ao. Nao 
tern importancia nenhuma. 

Se for esta sua atitude para com os 
canticos da igreja, perguntamos por que 
motivo dar tempo a algo tao insignifican
te? E s6 para agradar a congrega9ao? 
Eles se divertem com os hinos, o pastor 
com seu sermao, e todo o mundo volta 
para casa depois da hora de recrea9ao? 
E assim? 

Lamentavelmente, pode haver tais ca
sos. Mas vao diminuir! 

Temos certeza que o irmao pastor, 
assinante do LOUVOR PERENE, esta 
reconhecendo cada vez mais a influencia 
sutil dos hinos e corinhos na forma9ao 
teol6gica de sua igreja. 

0 que tern ai nas suas miios? A penei
ra! - a Palavra de Deus. Vamos usa-la! 
Sera uma experiencia boa, mesmo que um 
pouco assustadora, e que resultara em 
grandes beneficios para sua igreja. 

Lida E. Knight 

Divulgue o LOUVOR PERENE 
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Um pedestal, 
como qualquer lugar pequeno,. 
tambem e uma prisao. 

- Gl6ria Steinam 

Voce, regente - solista -
organista - que se coioca 
num pedestal, esta arranjando 
uma prisao para si mesmo. 

Mas se sao OS outros que 
procuram coloca-lo nessa 
gaiola elevada e incomoda, 
agradec;a-lhes as boas intenc;oes, 
mas fuja da prisao dourada 
a todo custo. 

LOUVOR PERENE 
Caixa Postal 1695 
30.000 Belo Horizonte, MG 

1976 
Assinatura individual • . . . . Cr$30,00 

Assinaturas coletivas para um enderec;o 
5 a 9 assinaturas .... .. . .. Cr$27 ,00 
10 a 19 assinaturas... . ... 22,00 
20 ou mais assinaturas. • . . . 20,00 
(com 10 ou mais assinaturas, o agente 
recebe uma assinatura de grac;a) 

Taxa IMPRESSOS URGENTE (via aerea) 
por assinatura individual 1976. Cr$7,00 
numa coletiva, por assinante . . . 3,00 
por cada ano anterior pedido . . 3,00 

Assinaturas de anos anteriores 
1968 - n.05 33, 34, 35 . . . . . Cr$6,00 
1969 - n.05 36, 37, 38, 39 . . 

.1970 - n.0 s·40, 41, 42, 43 . . 
1971 - n.05 44, 45, 46, 47 . . 
1972 - ·n.05 48, 49, 50, 51 . . 
1973 - n.05 52, 53, 54, 55 .. 
1974 - n.05 56, 57, 58, 59 . . 
1975 - n.05 60, 61 , 62, 63 .. 

OFERTA ESPECIAL!!! 

14,00 
14,00 
22,00 
22,00 
22,00 
27,00 
27,00 

1970 a 1976 inclusive . ... Cr$100,00 

Todos os pagamentos silo 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 0 cupom para pedir musicas 
avulsas, aproveitando os excelentes 
descontos. 

LOUVOR PERENE N. o 65 
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