GPS do adorador

DEDICAÇÃO
Gostaria de começar isso declarando como uma obra, pois Deus me deu no dia 20 de março do
ano de 2014 estas palavras e logo tive uma vontade enorme de escrever, e tenho a certeza que
vai glorificar o nome do senhor. Com toda a dificuldade que temos nos dias de hoje tive
dificuldade de terminar este artigo, e só consegui terminar em agosto de 2015.
Dedico esta obra à minha filha Deborah, que hoje tem apenas 1 ano e 8 meses, mas que não
pode ver um instrumento que quer tocar. Ela já tocou teclado, violão (Ela já esta no segundo
violãozinho de plástico), bateria, e até no Shofar eu já ouvi um pequeno ruído. E uma das
coisas que me chamou a atenção foi vê-la sentando à mesa, no mercado, na rua... e pedir a
mão para orarmos. Quando você entender até as funções de um adorador, você vai entender
porque eu estou dedicando à minha filha. Espero que a leitura seja agradável e peço a Deus
que seja alimento para seu Espírito em nome de Jesus.
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PREFÁCIO
Nesta obra eu comento sobre como um adorador deve trabalhar em sua vida sendo um
adorador, sobre sua conduta e os perigos de ser egoísta e soberbo. Falo também sobre
algumas histórias e tento ao máximo ser bem didático para que você entenda o que eu estou
tentando expressar aqui. Quero com esta pequena obra, você leitor possa ter um direcionamento com a arte de adorar.
Algumas definições que você vai precisar entender antes de iniciar a leitura:
Geralmente as pessoas chamam a uma Igreja de Ministério, ou grupo que fazem algum
trabalho religioso, no meu caso eu chamo de algum setor da Igreja de Jesus, tais como
Assistência Social, Louvor, Intercessão, Portaria, Zeladoria, Diaconia e etc.
Caso haja algo que você não entendeu entre em contato comigo através do meu site
http://essias.com.br.

Essias Alves Souza

3

GPS do adorador

ÍNDICE
PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES ....................................................................................................... 5
CAPITULO I - INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 6
O TESTEMUNHO. ...................................................................................................................... 6
SANTIDADE ............................................................................................................................... 7
FÉ ............................................................................................................................................... 8
JEJUM ........................................................................................................................................ 8
LEITURA BÍBLICA ....................................................................................................................... 8
O PECADO NOS AFASTA DE DEUS ............................................................................................ 8
DESTITUÍDOS DO REINO ........................................................................................................... 8
SEJA SANTO............................................................................................................................. 10
CAPITULO II - O QUE VOCÊ ESTÁ FAZENDO? ............................................................................. 11
QUEM SOU EU?....................................................................................................................... 11
CAPITULO III - O QUE VOCE FAZ? ............................................................................................... 13
EXPRESSÕES DE ADORAÇÃO .................................................................................................. 13
TRÊS ESTADOS QUE DEVEMOS IDENTIFICAR ......................................................................... 14
CAPITULO IV - QUAL É SUA META OU VISÃO E MISSÃO? ......................................................... 15
O CHAMADO ........................................................................................................................... 17
CAPÍTULO V - O QUÊ VOCÊ TOCA? ............................................................................................. 18
CAPÍTULO VI - COMO VOCÊ TOCA? ............................................................................................ 19
CAPÍTULO VII - NA CONTRAMÃO DO MUNDO .......................................................................... 20
CAPÍTULO VIII - DIFERENÇAS DA MÚSICA .................................................................................. 20
O QUE É UMA MÚSICA DE LOUVOR? ..................................................................................... 20
O QUE É UMA MÚSICA DE ADORAÇÃO?................................................................................ 20
CAPÍTULO IX - FUNÇÕES QUE UM ADORADOR DEVE EXERCER ................................................ 21
SOBRE O MINISTÉRIO DE LOUVOR......................................................................................... 21
FUNÇÃO I - ATENÇÃO A META DO MINISTÉRIO DE LOUVOR ................................................ 21
FUNÇÃO II - DEVOCIONAL E ESCOLHA DE MÚSICAS.............................................................. 21
FUNÇÃO III - BUSCAR CONHECIMENTO TÉCNICO .................................................................. 21
CAPÍTULO X - COMPORTAMENTO ............................................................................................. 22
CAPÍTULO XI - CONSIDERAÇÕES FINAIS. .................................................................................... 25

Essias Alves Souza

4

GPS do adorador
PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES

Sei que às vezes é meio maçante ler livros, apostilas e outros, mas eu tenho uma
mensagem pra te entregar. Primeiro algum livro ou DVD de pregação que você adquiriu, no
mundo espiritual já é aceito como se você já tivesse o conhecimento que aquele conteúdo te
traz. Na hora que você sofre algum ataque, o mundo espiritual entende que você já tem as armas ensinadas nestes livros, DVDs e etc. Segundo, um adorador tem prazer em estar na présença do Senhor, e faz qualquer coisa para estar mais próximo dele, seja orando, cantando,
pintando, expressando artes, ministrando, pregando, acolhendo, alimentando, estudando ou
qualquer outra coisa que te faça adorar a Deus. Tudo aquilo que não seja adoração a Deus te
afasta dEle. Um exemplo é o cidadão, que é casado, não rouba, não mente, não mata, alimenta, veste, mas não conhece a Deus, não tem intimidade com Ele, este não tem a presença
de Deus. Agora vem algo forte, se você não quer ler agora o conteúdo a seguir porque tem
muita coisa para ler, sabe o nome disso? Preguiça!
“Preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas! Elas não têm líder, nem chefe, nem
governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até
quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Então o preguiçoso diz: Eu vou dormir
somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas, enquanto ele
dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado.”
Provérbios 6.10-11 (NTLH)
Então vamos aos estudos?
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CAPITULO I - INTRODUÇÃO
Desde os 13 anos, quando aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador, eu sempre ouvi que adorador era aquela pessoa que cantava bonito. Sempre tive esta visão deste termo, e
acho que talvez você tenha o mesmo ponto de vista.
Um dia comecei a analisar o que os adoradores fazem para serem reconhecidos como
adoradores e notei que muitos quando cantam fecham os olhos, vi outros também que para adorar se ajoelham, e outros que até deitam com a face prostrada ao chão para adorar.
O que significa adorar?
Segundo o dicionário Web http://www.dicionarioweb.com.br/adorar/
Adorar significa “Prestar culto a. Reverenciar. Amar muito. Venerar. (Lat. adorare)”
Adorar vai muito além do que só prestar um dia de culto, de reverenciar ou venerar. Se
você amar muito algo você vai acabar adorando, por isso temos que ser cautelosos para não
adorarmos nada além de nosso Deus que é digno de toda honra, glória e adoração.
Ao longo espero que você tenha uma visão mais completa do que é adorar.
O TESTEMUNHO.
Quando eu entrei para o ministério de louvor da Igreja que frequento, descobrir algumas coisas que ainda eu não sabia. Não desmerecendo outros ministérios, mas de onde eu
vim era um pouco diferente. Era mais ou menos assim:
O músico chegava à Igreja, se batizava, e tocava um pouco, então subia ao altar, tocava
e ia tomando espaço. Havia dias que tinha dois ou três guitarristas, e outros que não tinha um
pra tocar, mas assim se seguia. O problema que notei é que a essência se perdeu. Pois você
não tinha um preparo ou devocional para aumentar o temor e amor pela obra.
Na Igreja que frequento hoje, eu cheguei e logo procurei o ministério de louvor, e
como eu queria mesmo tocar trompete, já cheguei até mesmo “botando uma mala”. Mas na época fui instruído a participar das reuniões do louvor antes de qualquer coisa. Eu precisava ser
batizado, e também teria que fazer parte de uma célula. Como eu já era batizado só me faltava
participar de uma célula e das reuniões.
Estas reuniões se seguiriam no mínimo por três meses que ia ser mais ou menos o
tempo que eu seria acompanhado e receberia a unção para ser músico da Igreja.
Como eu já tinha vontade de ir a uma célula, eu e minha esposa visitamos uma e já
decidimos que ficaríamos ali.
Na primeira reunião no ministério, a pastora líder do ministério de louvor naquela
Igreja indicou a todos os novos no ministério que fizessem um trabalho sobre santidade.
Trabalho tipo de faculdade. Uma pesquisa, mas com embasamento secular e bíblico. Foi então
que experimentei uma nova sensação. Pra falar a verdade, meu trabalho deu um pouco mais
de duas páginas, mas logo aprendi tanta coisa que até hoje eu ainda aprendo. Compartilhando
o que aprendi, segue um pouco.
Essias Alves Souza
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SANTIDADE
“Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor”. Hebreus
12:14
A primeira coisa que aprendi é que sem santidade não há como ver o Senhor. Deus diz
também em sua palavra: “Sejam santos, pois Eu Sou Santo”. Então isso é uma um mandamento. Alcançar esta santidade é o ponto chave para ser um adorador. Primeiro muitos
pensam que Deus é Santo por que é Deus, mas eu aprendi uma palavra chave da Bíblia onde
Deus diz que nos fez a sua imagem e semelhança, logo somos semelhantes a Deus, então podemos chegar o mais próximo de sermos parecidos com Deus sim. Uma ocasião eu conversando com uma amiga, ela disse que certa vez aprendeu algo dessa forma: Existem 3 níveis
de seres, os animais onde estão todos os bichos deste planeta, o nível onde estão os homens,
e o outro nível onde estão os seres celestes, que é onde está Deus. Nós homens e mulheres,
estamos entre os animais e os seres celestes (espirituais).
Somos dotados de dois níveis extremos.
Somos animais, temos fome, temos sede, pensamos com uma mente e sentimos dores
na carne e da carne. Se o seu “ser” estiver muito próximo do ser animal, você estará mais propenso a pecar, pois o corpo é dotado de carne e a carne milita contra o espírito e vise-versa
(Gálatas 5:17).
Somos dotados de espírito que é o que nos liga a Deus.
Olhe para a imagem abaixo e tente definir o nível que você deseja se aproximar.

Bem, se a sua escolha é se aproximar do espiritual então agora você vai precisar colocar algumas coisas no core para se aproximar cada dia mais e mais.
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FÉ
Primeira coisa, quem deseja se aproximar de Deus deve primeiro buscar a fé. A fé te
liga a Deus, ela faz com que as promessas de Deus aconteçam na sua vida, que você profetize e
que suas convicções não sejam atacadas por dúvidas ou incertezas. Segunda coisa é a oração.
A oração vai fazer valer a fé que você tem. Em Gênesis, Moshe (Moisés) narra que Deus criou
tudo que existe falando, Ele disse: - Haja luz, e houve luz. Então coloque isso em sua cabeça,
tudo que você fala é válido no mundo espiritual. Se você acordar um dia e disser que este dia
vai ser ruim, pode ter certeza, ele vai ser um dia ruim.
JEJUM
Outra coisa que nos aproxima de Deus é Jejum. Sobre jejum faça pesquisas, estude,
mas use as duas primeiras coisas que citei antes perguntando para Deus como fazer um Jejum,
isso é uma coisa muito pessoal e existem muitas opiniões sobre o assunto. Tenho uma coisa
pra te dizer, se a carne milita contra o espírito, então devemos matar a carne. Quando você
Jejua, a sua carne grita, mas jejuando você a enfraquece mais.
LEITURA BÍBLICA
E a mais importante é a palavra de Deus. Quando você estuda a palavra de Deus, você
alimenta o seu espírito fazendo-o mais forte contra a sua carne. Em João capítulo 1, a Bilia diz
que Jesus era o verbo e estava com Deus, e através de Jesus tudo foi feito. Resumindo a Bíblia
é o próprio Jesus.
O PECADO NOS AFASTA DE DEUS
Preciso dizer que não pode pecar?
Essias, mas a Bíblia diz que somos todos pecadores como diz em Romanos 3:23?
Caro(o) Leitor(a), faça um voto com você mesmo, sempre que te ensinarem algo, confronte
com a Bíblia. Quem se embasa neste versículo não leu o versículo 24. Realmente a Bíblia diz
isso, mas se você um dia entender que nós fomos destituídos da Glória, quero dizer, estávamos na Glória e fomos tirados dela você não aceitará ser um pecador. Para enriquecer o que
você esta tentando concatenar, te cito o que a Bíblia diz que somos estrangeiros nesta terra.
Se você pecou, não aceite ser um pecador, peça perdão e não peques mais. Lembre se: “Sendo
justificados gratuitamente pela Sua Graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos
3:24”
Tem mais que se fala de santidade e que você vai conseguir juntar tudo que eu disse
anteriormente. Santidade é separação. Espera ai! Não vai separar de seu parceiro. Ou ficar
esperando um trem vazio para embarcar separado. Não é disso que estou falando. Estou
falando que você precisa se separar dos atos do mundo. Por isso usamos o jargão “Na contramão do mundo”. Mas pra frente vou te encorajar a andar definitivamente na contramão do
mundo, mas antes quero falar sobre separação.
DESTITUÍDOS DO REINO
Vou contar uma historinha que me surgiu agora:
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Um Rei tinha um reinado e muitos filhos. Estes filhos eram príncipes. Alguns destes
príncipes produziam umas belas peças que eram feitas a mão, que o Rei as guardava, e essas
peças deixavam cada dia mais majestoso o reino deste Rei.
Como tudo neste reino era organizado, o Rei havia levantado um dos filhos para liderar
o restante dos filhos que produziam as peças. Mas um dia, este filho líder começou a pensar
como seria majestoso para ele se estas peças fossem guardadas por ele para ele. Logo o Rei
percebendo a soberba do filho que era líder dos príncipes, levantou outro príncipe que era o
maior dos príncipes para liderar a todos os filhos.
O príncipe líder quando notou que estava frito na mão de seu Pai e que seria
substituído, se revoltou e saiu conversando com os príncipes produtores dizendo mentiras,
que eles não deveriam estar de acordo com a liderança de outro príncipe, e corrompendo os
corações destes filhos, uns destes se corromperam de tal forma que se rebelaram juntos com
o líder.
O pai, para castigar tirou do seu reino o príncipe líder mais todos aqueles que se
rebelaram e os colocaram em uma cidade onde eles ficaram presos e seriam como plebeus
que vivem distante do reino. Aos outros filhos, o Rei deu uma nova oportunidade para se redimir e também os mandou para esta cidade e também seriam como plebeus, e só voltarão para
o reino quando estiverem aprovados pelo Rei.
O Rei escolheu um dia em que julgaria todos os filhos individualmente considerando
suas ações nesta cidade de plebeus. Mesmo com este castigo os filhos que só se corromperam
receberam a graça da visita de seu irmão maior (a mando de seu Pai) que lhes ensinou muitas
coisas, e prometeu que, se os príncipes declarassem diante deles mesmos que o príncipe maior era o filho escolhido demonstrando que, ele faria o mesmo diante do Pai deles reconhecendo estes filhos como legítimos e fiéis. Se eles se arrependessem do que fizeram dentro do
reino do Pai deles eles seriam aprovados diante do Pai.
Aos que se rebelaram junto com o líder foram condenados na saída do Reino, morreriam e nunca mais voltariam para a casa do Pai, essa também seria a condenação para os
que não forem aprovados.
Passaram-se vários anos, e um dia o Rei mandou que os filhos que estavam na cidade
fossem julgados para saber se foram aprovados ou reprovados. Então muitos deles voltaram
com o príncipe maior que foi escolhido pelo Rei para liderar a todos, mas infelizmente muitos
deles também não aceitaram essa liderança nova e não se arrependeram do que tinha feito
quando estavam no reino, então foram condenados a ficarem na cidade até sua morte, sem
poder ver o reino de perto novamente.
O Pai observava de longe o que estava acontecendo com os seus filhos, e muitos deles,
mesmo longe não haviam mudado em sua maneira de ser, sendo amável um com o outro,
honrando o Pai mesmo estando longe, mas outros não tinham estas características, não amavam, não honravam o seu Pai e etc. Se tornaram verdadeiros fofoqueiros, beberrões e tudo
que é de ruim, mas diziam ser bons filhos. O Pai e o príncipe maior choravam muito quando se
era condenado um filho, mas teve que ser assim.
Imagine que você é um filho de um Rei, então logo você é um príncipe ou princesa.
Pois bem, pense que um príncipe, pode até querer conhecer coisas sobre os plebeus, mas uma
vez que ele viveu na majestade de um reino ele não vai gostar de viver na pobreza. Atualmente como você está inserido neste mundo, e conhecendo as maldades que aqui existem
Essias Alves Souza
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você está como um plebeu, mas você não é um plebeu, você tem características que são celestiais.
A dica que eu te dou, procure saber todos os dias como ser aprovado diante do Pai.
Siga estas dicas e você vai ter êxito com a santidade:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creia
Ame
Não peque
Se separe
Seja um ser especial
Leia a Bíblia
Tire tempo para ter intimidade com Deus
Diga não a tudo que for contra a palavra de Deus
Jejue
Ore

SEJA SANTO
Tenho uma dica pra te contar. Pode ser que um dia, alguma pessoa pode virar pra você
dizer que lembra que você bebia, que você mentia, que você matava, que você roubava, enfim! Alguém pode te acusar do seu passado. Não importa o que digam! Se mantenha em saber
que você precisa ser santo porque o seu Deus é Santo e exige santidade para a sua aprovação.
Aliás, as pessoas que disserem isso de você provavelmente não viram o que você sofreu na sua
mudança. E diga não quantas vezes for preciso para manter sua santidade, e em seguida ore
para Deus cuidar da pessoa que fizer isso para ti, para que não ela conheça a verdade assim
como você conheceu, e seja aprovada diante de Deus.
Voltando à reunião do ministério de louvor, eu continuei indo nas reuniões, mas depois da segunda reunião eu nem queria mais tocar. Eu descobri uma coisa tão deliciosa que era
a busca da presença do Espírito Santo, e eu já não tinha mais vontade de tocar, eu só queria
buscar estar mais próximo de Deus através da santidade.
Na minha sexta reunião, a pastora disse que iria ungir alguns músicos, e apontou na
minha direção, e eu pensei que fosse algum outro colega, mas não, era eu mesmo. Ela queria
que eu tocasse na banda de domingo, que era a banda que ela liderava no altar.
Foi uma experiência quase inenarrável ter esperado um tempo e tocar sendo
ministrado pela minha líder por um período de três anos. Sendo que quase um ano e meio de
serviço junto com o grupo de louvor de domingo foi viajando, atravessando três municípios.
Dois ocorridos neste tempo me animaram muito com a caminhada em Deus, uma foi o
dia em que a Pastora disse que nossa banda já não era mais uma banda, e sim um grupo de adoração. Nós orávamos uns pelos outros, mesmo longe estávamos nos amparando, às vezes tinhamos uns desentendimentos, mas até estes desentendimentos serviram pra edificar o nome
do Senhor, pois fomos tratados. E outra coisa foi quando o Pastor se despediu em nossa mudança de Igreja para a Igreja de Suzano, ele disse que havia perguntado à Pastora que palavra
ela usaria para me definir, e ela usou a palavra “Fidelidade”. Senti-me estar no caminho certo.
Desculpa pelo tamanho da introdução, mas eu precisava falar isso. Espero que você
seja abençoado com o conteúdo a seguir.
Essias Alves Souza
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CAPITULO II - O QUE VOCÊ ESTÁ FAZENDO?
Já se perguntou o quê é que você está fazendo? Se não então comece agora!
Quando você é levado a esta pergunta você reavalia tudo o que esta fazendo, o que
você é e o quê você almeja. Agora te pergunto se você já sabe o que você é e veja se condiz
com isso a seguir:
QUEM SOU EU?
Atualmente chamamos os tocadores, instrumentistas, músicos, maestros, ministros e
cantores de “levitas”. Os levitas eram descendentes de Levy, um dos doze filhos de Yacov (Jacó). Deus disse a Moshe (Moisés) que separasse os levitas para o serviço sacerdotal, onde alguns estariam responsáveis para um serviço e outros para outros serviços. Cada um responsável por alguma coisa especifica. Só que temos que considerar mais dois pontos:
•

•

Primeiro ponto: Em Deuteronômio 18:2,3 a Bíblia diz que os Levitas não têm heranças
[em terra], que a herança é o Senhor, e que viveriam das ofertas que eram levadas ao
tabernáculo. Resumindo, você como levita deve se dedicar ao templo e não trabalhar
para os outros e nem pra você, quero dizer, nem ser registrado e nem ter negócio próprio.
Segundo ponto: Você pode ser um levita se não tiver sangue Israelita?

Então para ser levita você tem que ser israelita, ser descendente de Levy, não ter heranças e trabalhar somente para o templo. A Bíblia nos dá bastante base e diz que Jesus não
era levita, mas ele se tornou o sumo sacerdote: Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Hebreus 2:17
Pronto, agora você não sabe quem você é no reino de Deus. Vamos desenrolar um
bocado.
“E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o
príncipe dos reis da terra. Àquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai; a ele glória e poder para todo o sempre.
Amém.” Apocalipse 1:5,6 (ACF)
Você é instituído sacerdote. Jesus colocou sobre todo aquele que nele crer e é um obreiro na casa do Senhor como sacerdote. Então indo por esta linha de raciocínio chegamos à
comclusão que somos responsáveis por:
•
•
•
•
•
•

Cuidar da limpeza do Templo;
Cuidar da Organização do Templo;
Ministrar as ofertas do povo a Deus;
Cuidar da administração do Templo;
Cuidar das vidas que vêm ao Templo;
Tudo que era obrigação de um levita e mais um pouco.

Confesso que de uns dias para cá eu tenho me sentido estranho quando eu falo sobre
levitas, algo como se fosse assim: resgatamos um algo judaico, mas não aplicamos corretaEssias Alves Souza
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mente, e no final estamos tirando a herança de muitos só porque tocamos algum instrumento.
Ah! Somos “Os Levitas”.
Em I Crônicas 16:4 o Rei David escolhe alguns levitas para o serviço musical dentro do
tabernáculo. Isso significa que não havia música nos cultos a Deus, e David instituiu nos cultos
as músicas. Eita Deus! Eu escrevendo isso, logo vi alguém lendo isso e dizendo: Ai meu God,
como devia ser chato o culto antes de David. Atualmente nos cultos a Deus temos música, teatro, pinturas, danças. Logo falarei sobre estes itens do culto.
Finalizando este assunto, gostaria que você entendesse o quê você é neste reino de
nosso Deus. Você é um sacerdote, e está responsável por alguma coisa no templo, mas não se
glorie por isso. Livro do Profeta Yesha'yahu (Isaias) conta como heilel ben-shachar (lúcifer)
guardou para si algumas das pedras afogueadas para sua própria glória. A soberba precede a
queda.

Essias Alves Souza
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CAPITULO III - O QUE VOCE FAZ?
O que você faz também é uma boa pergunta. Isso porque muitos pensam que estão fazendo tudo certo, mas não, não estão. Muitos usam o termo adorador para dizer que são músicos.
Um dia conversando com a minha amada esposa, disse a ela a seguinte frase – Meu amor, às vezes nós olhamos uma pessoa cantando com uma cara de quem tomou uma surra, ou
simplesmente não sente nada, que não está adorando, mas no íntimo dessa pessoa não asbemos ao certo quem ela é e muitas vezes é alguém que tem vergonha de rasgar o coração
dentro da Igreja, mas em seu quarto dá pra ver até o fluxo dos anjos recolhendo a adoração.
Muitos erroneamente acham que adorar é cantar. Cantar é uma expressão de adoração. Existem mais expressões de adoração.
EXPRESSÕES DE ADORAÇÃO
•

•

•
•

•

•

Pintar é forma de expressão de adoração - Uma pintura, às vezes pela disposição das
cores ministra um coração e agrada o coração de Deus. Quando Deus olha para uma
pintura bonita, ele comenta a mesma coisa, só aumenta dizendo: – Eu me agrado com
as pinturas que este meu filho que eu mesmo criei faz.
Cantar é forma de expressão de adoração - Uma letra fala ao coração, uma melodia
aguça os ouvidos do ser humano, até sentimos arrepio no rosto quando alguém canta
bem. E Deus se agrada com o feito desta criatura, e quando desafina Deus olha para
outras características.
Tocar é uma forma de expressão de adoração - De repente você nem toca lá estas coisas, mas a sua simplicidade alcança o coração de Deus.
Teatro é uma forma de expressão de adoração - Você pode não concordar dizendo que
isso não é forma de adoração e sim que é um entretenimento, mas tenho uma notícia
pra você, toda peça inspirada por Deus tem com intuito alcançar corações perdidos e
feridos, e com isso as atores, autores, técnicos de som e luzes alcançam o coração do
SENHOR.
Dança é uma forma de expressão de adoração - A Dança é uma forma de falar com o
corpo, você pode até não achar graça nas danças que parecem não ter muito há ver
com a música, mas Deus se agrada muito em te ver dançando. Eu nunca ouvi algum relato na historia, na Bíblia ou onde quer que seja onde uma pessoa estava dançando
porque estava triste.
Ler a Bíblia é uma forma de adoração - A Leitura bíblica enriquece a sabedoria que
Deus te deu, te dá armas, eu até rio lendo a Bíblia. Agora pra estourar mesmo é o fato
de que quando você está lendo a Bíblia você esta lutando contra a preguiça, e dedicando tempo ao Senhor.

Em fim, eu citei estas formas de adoração para te dizer que isso ainda não é adoração. A junção destas coisas com outras tarefas te faz adorar a Deus. Exemplos:
•
•
•
•
•
•
•

Amar;
Perdoar;
Alimentar;
Vestir;
Pregar;
Orar;
Etc;
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TRÊS ESTADOS QUE DEVEMOS IDENTIFICAR
Existem três estados de uma pessoa inserida no sacerdócio que devem ser notadas e
erradicadas da vida de um adorador:
O primeiro estado é a pessoa que almeja ser algo que não foi colocado por Deus para
ser ou ainda pelo menos não é tempo. Vou dar um rápido exemplo: O cidadão é locutor formado, na hora de falar ele é o melhor, tem uma voz e uma dicção que até assusta. Algumas pessoas que estão ao redor dele até dizem que ele deveria ser um pastor. Pastor não! Apóstolo!
Neste exemplo vou te dizer que este ser também conhece bem da palavra, ele ganha todas as
discussões. Mas uma coisa o impede de exercer o sacerdócio, e este é o “ouvir e obedecer à
voz de Deus”. No dia que ele aprender ouvir e obedecer à voz de Deus, ele não vai precisar de
pessoas falando com o pastor, apostolo ou com Jesus pra ele pregar. Deus o colocará no lugar
de pregador, e quem será o pastor ou apóstolo para proibir Deus de levantar este ser.
O segundo estado é a pessoa que está na posição, mas se contaminou, e agora já não
sabe adorar a Deus. O que caracteriza este estado é o ser que perdoa da boca pra fora, por
exemplo. Ou pior está no grupo de louvor e esta mentindo, roubando, “pegando geral” e muitas vezes em outras práticas como uso de drogas. Se você se enquadra neste estado, ore a
Deus para te tirar deste estado e te ajudar a se colocar no terceiro estado verdadeiramente,
pois se Jesus voltar hoje o que você terá preparado para Ele? Olha uma coisa, este estado é o
pior:
“Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca”. Apocalipse 3:16
O terceiro estado é o ser que juntou tudo que falamos antes, e já não tem a presença
de Deus, e o que lhe resta é tentar agradar o coração de Deus, não é a toa que cantamos canções como “Eu não sei como chamar sua atenção pra mim”.
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CAPITULO IV - QUAL É SUA META OU VISÃO E MISSÃO?
Todos nós temos que ter meta ou visão, e missão. Isso porque nos inserimos em uma
organização. Eu ouvi um dia e tomei pra mim que se o crime é organizado, por que a Igreja do
Senhor Jesus não pode ser organizada? Para entendermos melhor, fiz um pequeno organograma como nos reportamos dentro de uma Igreja.

Nesta organização parece que você não poderia falar com o seu pastor, geralmente
não é necessário, pois ele tem conhecimento de tudo que os líderes ministram, a não ser alguma coisa que os líderes não consigam ajudar, então o Pastor entra em contato direto. Mas na
maioria das vezes o Pastor tem direcionado os líderes a como prosseguir em tais assuntos.
Talvez, em sua Igreja não haja líder de célula nem mesmo líder de ministério e todo
mundo se reporta ao pastor, tudo bem, só não pense que você é líder de si mesmo e que não
há ninguém para te ministrar, ajudar, parar, e que ninguém vai se intrometer nos seus planos.
No caso acima, eu dou o exemplo ideal. Primeiro o seu líder de ministério foi levantado
para te ajudar na caminhada ministerial, sendo que, por exemplo, no caso de um assunto pessoal, vamos exemplificar: caso uma garota pode estar passando por uma dificuldade muito
feminina e o líder de ministério é um homem, ela nem deve conversar este assunto com o líder
de ministério, então procura “sua” líder de célula e conversa. Para exemplo de assunto ministerial tenho um onde o rapaz toca que é uma beleza, mas tem dificuldade em ler a bíblia, principalmente quando o líder convoca o grupo a um devocional e ele não consegue ler. Então ele
se reporta ao líder ministerial para pedir um auxílio em como ler e ter prazer em ler a Bíblia.
Para finalizar, quando David separou alguns levitas, ele estipulou que cada levita estava encarregado de alguma atividade com algum instrumento. Foi instituído um líder e um ajudante para este líder. Um adorador deve estar em obediência, respeitando exatamente a pósição onde ele foi colocado.
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Voltando às metas ou visões e missões, agora que entendemos como nos organizar vamos pensar em uma coisa. Se você está inserido nesta organização, qual é a sua visão e missão? A visão que eu acompanho e que deveria ser a visão de todas as Igrejas é o estabelecimento do reino de Jesus Cristo. Nós somos simples cooperadores de Cristo já que a palavra
diz assim:
“E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo.” João 16:8
O Espírito Santo convence as pessoas de seus pecados. Então eu estou cooperando para o estabelecimento do reino. Tenha uma coisa no seu core, nunca pense que suas palavras
vão converter alguém a Jesus Cristo. O Espírito Santo nos converte.
Partimos para a missão. A missão é como vamos alcançar aquilo que estamos
vislumbrando, nossa meta. Para isso devemos levantar algumas características que temos que
cuidar para não tomar isso para nós que são:
Farisaísmo: Esta característica é uma das maiores. Primeiro porque existem pessoas
que acham que já sabem tudo da Bíblia, ou de fato conhecem mesmo, mas manipulam em favor de seus ideais. Sei que estas minhas palavras podem ferir algumas pessoas, mas Deus tem
falado muito forte conosco nos mostrando que a obra não é nossa, e que vamos muitas vezes
ver as coisas acontecendo de uma forma que você não aceita, mas é a vontade de Deus.
Falso Evangelista: Este diz que quer levar alimento nos abrigos, que quer tocar para
trazer almas para Igreja, que quer pregar porque os pregadores de hoje em dia não sabem prégar. Existe uma rejeição bíblica às pessoas que fazem o bem esperando estrelinhas, leia o que
diz Matheus 6:3. Tenho que dizer outra coisa, se sua motivação é trazer almas para a Igreja,
então tenho que afirmar que sua missão está equivocada se essa Igreja é feita de cimento, pedra, madeira, blocos e telhas. Diria que melhor seria levar Jesus às almas. No dia que você pregar e você falar bem, lembre-se de que a Glória é de Deus. Estas características tem levantado
um povo faccioso que para de ter a visão “Estabelecer o Reino de Jesus Cristo” e começa a visão “Estabelecer minhas ideias e princípios”. A Igreja de Jesus não pode existir democracia,
tem que existir Cristocracia, onde todas as decisões são levadas a Cristo. E uma coisa que vejo
tomando conta do mundo é inúmeras Igrejas que surgem de outras Igrejas porque o não estavam na mesma visão e geraram uma divisão.
Ativista: Esta característica é a mais comum, e mais fácil de resolver. Quando o obreiro
entra na obra com todo o amor ele quer fazer tudo. Chega uma hora que ele está cansado,
mas para não desagradar ninguém ele continua trabalhando e não descansa. O mais fácil para
não se enquadrar nesta característica é chegar ao líder e falar que está precisando de um tempo de descanso e se alimentar com a palavra de Deus.
To nem ai: Esta característica surge quando a pessoa se enquadrou em uma ou mais
características citadas anteriormente, e tentou, mas não conseguiu nada. Essa característica
forma falsos adoradores, falsos profetas, falsos pastores, etc. Isso porque quando a pessoa não
consegue nada, ele já logo desiste e cai em uma de ficar fazendo só pra não contrariar ninguém.
Existem mais características ruins, mas estas são as mais visíveis nos ministério.
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O CHAMADO
O seu chamado também vai ajudar muito na sua missão. Primeiramente te digo que
melhor é estar no centro da vontade de Deus. Moshe (Moisés), por exemplo, falou com Deus,
e Ele disse que ele iria liderar o povo de Israel do Egito. Vamos pensar um pouco?
Neste cenário, notamos que Moshe (Moisés) tinha um chamado, mas antes ele passou
40 anos como príncipe egípcio, depois ele foge para a terra de Midiã e lá passou mais 40 anos
até que Deus falasse com ele na sarça ardente.
A Frase “Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos” é um jargão, se você
acha que isso é uma frase bíblica, então corra e leia os 1189 capítulos que a Bíblia foi dividida e
você não vai encontrar esta frase, e sim vai ver exemplo de pessoas que foram capacitadas por
Deus para alcançar certos objetivos. Também não quer dizer que David nunca tinha visto uma
funda na vida dele e logo ele pegou uma funda, e cinco pedras para lutar porque a armadura
ele não aguentava, e a única coisa que o motivava era o fato de ele ser um inconsequente.
Não! Ele treinou muito, e no momento certo ele usou aquela arma.
Eu hoje sou músico e estou ligado ao ministério de assistência social da Igreja, mas o
meu chamado é missionário. E estou como músico, e na assistência social porque entendo que
estou me preparando para alguma coisa no futuro, e só espero o chamado de Deus.*

* De fato levei um tempo para terminar este artigo, e hoje já não estou mais ligado diretamente à Assistência Social da Igreja, mas estou com o Evangelismo em um projeto de missão urbana.
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CAPÍTULO V - O QUÊ VOCÊ TOCA?
Comecei este capitulo pensando em um problema que eu enfrentei na minha vida. No
dia que eu entrei em uma igreja logo fiquei apaixonado pelo teclado, então meio que pedi pra
minha mãe um teclado e ela comprou. Então comecei a aprender até que toquei na Igreja, e
um belo dia meu irmão aparece com um violão em casa, e me encantei pelo fato de apertar as
cordas com uma mão e tocar com a outra mão. Daí eu comecei a aprender violão, tão pronto
eu estava desviado dos caminhos, e então toquei guitarra, montei uma banda, foi quando eu
escutei Ska e me apaguei de uma forma absurda a este estilo musical e vi a galera tocando
trombone de vara, logo eu quis tocar trombone de vara. Mas no dia que fui comprar o
trombone não estava no meu orçamento e acabei comprando um trompete. E eu gostei do
trompete viu? Há alguns anos atrás eu estive no Peru e me apaixonei por um instrumento de
sopro chamado Zampoña e comprei uma. Já comprei uma gaita e tive vontade de tocar, mas
nunca fui muito bom. E por fim, comprei um Kazoo e por ultimo eu um Shofar (Instrumento
que estou estudando bastante).
Você deve estar se perguntando quantos instrumentos eu toco, e te confesso que
nesta história eu não citei o baixo que toquei com um violeiro caipira. Agora tenho mais uma
coisa pra comentar, sabe qual eu toco muito? Nenhum. Sou básico em todos os instrumentos.
A nossa vida deve seguir um padrão de dedicação. Caso você não possa se dedicar a alguma coisa, então não perca tempo. Escolha um instrumento, e melhor, antes ore a Deus e lhe
peça direção para qual instrumento Ele quer que você toque e se dedique a este instrumento.
Ah Essias, mas eu canto! Então se dedique ao canto.
Para as pessoas que cantam, eu tenho uma observação. Eu não deixo meu violão na
chuva, se ele levar chuva seguramente vai perder ressonância ou pior desfolhar e descolar. Se
a sua voz é seu instrumento porque você o trata tão mal? Conheça todos os cuidados que devemos ter com nossa garganta para na hora de cantar não esfolar as suas pregas vocais.
Nunca estagne com o seu instrumento. Ah eu já sei fazer solos, conheço todas as escalas possíveis. No dia que você achar que já sabe tudo, neste dia você fechou sua mente para
o conhecimento e não vai aprender mais.
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CAPÍTULO VI - COMO VOCÊ TOCA?
Como eu havia falado anteriormente, temos um tempo de preparação para executar a
vontade de Deus, e devemos respeitar este tempo para Deus. O Senhor vai te chamar na hora
certa para a coisa certa. Pode ser que você compre um teclado para tocar na Igreja e então você aprende a fazer uns arpejinhos, mas nada demais. Mas Deus te deu a capacidade (daí que
vem a capacitação) de aprender mais, e um dia te chamam para tocar em uma grande banda e
você vai ter que tocar uma controladora midi. Você sabe o que é uma controladora midi? Se
não eu te explico bem rápido. É um teclado que ligamos a um computador, e este computador
vai fazer o som do teclado através de programas que estão no computador, e na verdade o
controlador só serve como se fosse um joystic.
Se você não consegue aprender mais é porque Deus quer te usar somente no que você
sabe, ou não é tempo, mas busque em Deus, peça o Espírito Santo que te indique qual é o
próximo passo.
Simplicidade. Esta palavra define muito o quê Jesus quer de nós. Te convido a viajar
comigo em um cenário:
Um menino pobre recebeu uma mensagem dos Céus dizendo que ele seria um pastor.
Daí ele começa a trabalhar arduamente para conseguir realizar o sonho dele de pregar, pois na
mente dele ele já vê milhares de pessoas em um estádio ouvindo a pregação dele. Então um
dia ele vai lá, aluga o melhor equipamento, arruma um lugar e começa a chamar um monte de
gente para ir ver a pregação dele naquele lugar que ele alugou em um dia x, mas ele nem se
atentou que no mesmo dia Billy Graham vai pregar na mesma cidade. Ele começa o culto, e
não vê muito mais de 50 pessoas chegando no local, logo ele entristece por conta dessa pouca
quantidade de pessoas e o quanto ele investiu e trabalhou para este evento. Já consegue ver
onde está o erro?
O erro está em não saber ouvir o chamado de Deus. Deus disse que ele seria um pastor, não que ele pregaria para multidões.
Uma coisa que aprendi ao longo destes anos é que o dom não é para você, é seu, mas
para a Honra e Glória do ETERNO. Então não queira aparecer. Para o mundo nós temos que ser
tratados como ídolos, mas para Deus nos somos ferramentas, nada alem disso.
Andamos na contramão do mundo, vejamos...
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CAPÍTULO VII - NA CONTRAMÃO DO MUNDO
Quando o mundo levanta um músico ele tem que ser o maior. Jesus Cristo porem nos
adverte para que o que quer ser maior que seja o menor (Lucas 22:26).
O mundo assiste novela, jogos, para se distrair e nos como sacerdotes não! Já pensamos como os 300 de Gideão (Juizes 7:6), que lamberam a água nas mãos para matar a sede,
pois eles como guerreiros são levados a estarem atentos a todo o momento.
O Sacerdote não tem distração, tem meditação e descanso no tempo oportuno.
•
•
•

Oração, o adorador deve orar muito.
Leitura, o adorador deve ler muito.
Santificação, o adorador deve se santificar.

CAPÍTULO VIII - DIFERENÇAS DA MÚSICA
Para muitos a música é apenas barulho, mas não é. A música é uma arte, e devemos
conhecer a música na sua essência, e o conceito básico que devemos saber é que a música é
formada por 3 elementos básicos que são:
•
•
•

Ritmo - Que é o que marca o tempo da execução da música
Melodia - Que é como se fosse a roupa ou o exterior da música
Harmonia - Que é o conjunto de timbres em tons que fazem parte de uma escala

Mas ainda existe outro elemento que é a letra da música. A letra é o relacionamento
profundo que temos da música. É como se aquela música que você gostou falasse realmente o
que você sente ao ouvir a melodia.
O QUE É UMA MÚSICA DE LOUVOR?
Legal conhecer este conceito para não confundirmos. O louvor é aquele tipo de música
alegre que expressa alegria das pessoas por alguém ou por um feito. Basicamente músicas que
nos levam a dançar ou pular, bater palmas e cantarmos. Como exemplo, podemos citar as seguintes canções conhecidas:
•
•
•

Te Adorarei - Adoração & Adoradores
Mil Cairão - Fernandinho
Tudo Que Tem Fôlego - David Quinlan

O QUE É UMA MÚSICA DE ADORAÇÃO?
Adoração é o contrário do que muitos pensam. Geralmente o pessoal acha que adoração ou como já chamam de worship (que é um termo em Inglês para adoração), adoração não
é uma música lentinha ou calma. A adoração não consiste em estilo ou gênero musical, e sim
na letra.
As letras de adoração devem elevar o nome do SENHOR, render glorias e declarar a
santidade. Pensando assim podemos ter adorações lentas e mais alegres como essas:
•

Cristo Filho do Deus Vivo - Nívea Soares
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•
•

Santo - Livres para Adorar
Tu És o Rei - Revolution Band

CAPÍTULO IX - FUNÇÕES QUE UM ADORADOR DEVE EXERCER
Bom, como dito anteriormente ficou mais fácil entender o que um adorador deve
fazer, ou exercer. O adorador deve se atentar a tudo que já foi dito até aqui e agregar mais o
que vamos ver a seguir:
SOBRE O MINISTÉRIO DE LOUVOR
O ministério de louvor é apenas um departamento, e geralmente as igrejas separam
esta área da Igreja porque geralmente as pessoas envolvidas precisam de muita informação
técnica, mas o alvo que deve ser mais mirado é que o ministério de louvor não é um corpo, e
sim parte do corpo da Igreja. Geralmente é formado por subgrupos porque toda banda acaba
criando alguns vínculos de entrosamento.
FUNÇÃO I - ATENÇÃO A META DO MINISTÉRIO DE LOUVOR
Levar a Igreja à adoração, romper barreiras de adoração, se conectar com o trono do
Pai deve ser o único motivo de se reunirem. Os ensaios devem ser para adorar a Deus e os cultos devem ser para levar a Igreja à adoração. Se não fosse assim, cada um levava seu violão e
toda a Igreja tocava, imagina a bagunça que seria o louvor e adoração a Deus.
O ministro de louvor deve sempre observar e ser sensível a vontade de Deus através
do Espírito Santo que vai direcionar o grupo para a atmosfera correta. Deus talvez possa querer ministrar uma atmosfera de guerra, mas o ministro quer tocar músicas mais tranquilas, isso
não pode acontecer.
FUNÇÃO II - DEVOCIONAL E ESCOLHA DE MÚSICAS
Como já foi dito o ministro deve orar, e neste caso orar e jejuar para que Deus revele
na palavra toda sua vontade.
As escolhas das músicas não podem ser aleatórias. Devem ser pedidas a Deus através
de oração e Jejum, pedindo sempre que estes louvores e adorações subam como oferta a
Deus, mas que toque os corações daqueles que estão na Igreja. Sempre no nome de Jesus para
que seja feito através DEle.
Uma regrinha que vi funcionar também é não deixar que se toque muitas vezes a
mesma música a não ser que seja uma suma vontade do SENHOR, porque as pessoas ficam
cansadas de músicas e não estaríamos obedecendo ao Salmo 149 que diz: Louvai ao SENHOR.
Cantai ao SENHOR um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Salmos 149:1
FUNÇÃO III - BUSCAR CONHECIMENTO TÉCNICO
O músico deve conhecer bem o instrumento que vai tocar, todas suas características,
saber regular e estuda bem como tocar. A busca por conhecimento não anula a capacitação
que Deus te dá, mas coopera com a capacitação, estude sobre todos os métodos musicais possíveis, conheça os gêneros e desenvolva suas técnicas.
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Aos que cantam isso é uma obrigação, se você canta logo não tem que calejar nenhum
dedo, nem treinar sua coordenação motora, só precisa vibrar as pregas vocais e afiná-las, então no mínimo você precisaria conhecer tessitura vocal, ornamentos e exercícios para vocal.
CAPÍTULO X - COMPORTAMENTO
Neste texto eu pensei em várias coisas que já vi em ministérios de louvor. Como já aprendemos anteriormente, devemos levar a Igreja à adoração, levando isso em consideração
eu me lembro de uma ocasião que vou exemplificar da seguinte forma: Tinha uma irmãzinha
na Igreja que estava no começo da Igreja, quando ela foi estabelecida na cidade de Porto Alegre, mas ela foi enviada depois de um tempo para uma Igreja que foi estabelecida no interior
de Minas Gerais. La no interior de Minas Gerais, o povo louvava corinhos, em ritmo de forró ou
sertanejo, e as letras eram formadas por palavras bem locais. Depois de quinze anos que esta
irmã estava no interior de Minas Gerais, ela foi fazer uma visita em porto Alegre, e visitar a sua
Igreja onde nasceu como Cristã. Durante o culto, uma irmã fala ao microfone que gostaria de
dar a oportunidade para a Irmã do interior de Minas para louvar um cântico na frente. A irmãzinha com muita vergonha se dirigiu até o altar e saudou a Igreja com a Paz do Senhor Jesus
Cristo. Ela expressou sua felicidade por poder visitar os irmãos de longa data, e convidou a todos para se colocarem de pé. Logo começou a cantar um corinho que ela estava acostumada
tocar com um irmão que tocava acordeom, mas na verdade o que ela tinha era um guitarrista,
um baixista e um baterista. Ninguém sabia tocar aquela música. O povo batia palma tudo desencontrado, ninguém balbuciava alguma palavra daquelas que a irmãzinha estava cantando.
Imagina a atmosfera neste culto. A Igreja não estava adorando, estavam todos muito preocupados em o que viria adiante, já que ninguém tocava ou cantava igual à Irmãzinha. Frustração para todos.
Para não acontecer isso existe o ensaio. Mesmo que seja alguém de fora, deve-se haver
comunicação, deve haver entrosamento. Inclusive quando se toca em uma célula, um músico
despreparado pode acabar com a atmosfera de uma célula. Atente-se a estes pontos:
1. Não sei tocar a música que me pediram: Não se envergonhe em dizer que não sabe, e
não tente tocar a não ser que você domine a técnica de percepção harmônica.
2. Não ensaiou, mas querem que você cante ou toque: Analise primeiro o cenário, existem pessoas apitas e que ensaiaram para cantar ou tocar naquele momento? Então
deixe nas mãos deles. Você pode errar alguma coisa e ficará constrangedor para você
ou para o restante dos músicos. Agora se não há quem toque ou cante, então toque e
cante.
3. Pediram uma música de ultima hora e eu não sei tocar. Isso não é para acontecer. Geralmente quem prega não fala sobre o que é a mensagem, alguns dizem que vão pregar sobre algum assunto e já pede ao líder do grupo para tocar alguma música que
tem há ver ou já pede a música que tem há ver. Se a música que foi pedida não se sabe
tocar, volte ao ponto numero 1.
4. Se você é ministro de louvor, e de repente te deu uma vontade de subir no altar e ministrar também, segura a benção irmão. Muitas das vezes, te garanto que 99% delas
você não terá percepção da atmosfera de adoração naquele momento. Pode ser que o
ministro esteja recebendo de Deus para aproveitar uma adoração que vai tocar para
ministrar cura, daí você sobe e começa a ministrar prosperidade.
5. Se você é líder de grupo e viu que alguém não está fluindo no altar, exemplo: O baixista se prostrou e o líder esta chamando toda a Igreja juntamente com o grupo de louvor para uma marcha, algo bem tribal, mas o baixista não levantou. Não suba e chame
a atenção do baixista, respeite a autoridade do líder daquele grupo, se ele não chamou
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o baixista é porque ele não estava fazendo falta naquele mover. Respeite também o
tempo que o baixista esta ofertando para Deus. Não passe nenhuma instrução para alguém que não seja do seu grupo, e quando o seu grupo estiver atuando. Se estiver
tocando errado, disperso ou qualquer outro comportamento, informe ao líder do grupo ou ministério, de preferência após o culto. Às vezes pode ser algo espiritual e você
dando instrução ou repreendendo pode causar danos muito grandes. Quero aproveitar o gancho para falar o que já aconteceu comigo. Todo mundo (baterista, baixista e
principalmente o guitarrista) ficava olhando pra mim com cara feia e falando – Toca
Essias! Toca Essias! Abaixa o teclado Essias! E minha líder não me dizia nada. Eu fico
imaginando um carro com dois volantes. Uma pregação com dois Pastores, um exército com dois generais e pior, uma bicicleta com dois guidões. Se atente ao seu líder,
ou se você é líder, se atente ao grupo.
6. Se der um branco? E eu esquecer as notas ou a letra? Se for instrumento abaixe o seu
instrumento e adore de alguma forma, levante as mãos (YADAH), ore, se ajoelhe, sei lá
expresse adoração ao SENHOR, não se preocupe. Se for vocal ai você está frito...
brincadeira. Se for vocal, simplesmente deixe a Igreja cantar. Geralmente a Igreja segue cantando. Cabe ao líder do grupo ou quem esta ministrando escolher músicas que
o povo conhece, músicas congregacionais.
Comentando o último ponto tive que colocar este adendo: Uma Igreja quando está começando, ou o grupo de louvor está começando, ou pior, você é ministro e chegou agora e toda a música que você canta o povo não conhece. Leitor, eu tenho que te dizer uma coisa, nada
se consegue de um dia para o outro no louvor, tudo é uma soma de esforços. Investigue o que
o povo canta e conhece e se adapte ao povo. Depois de um tempo você terá maturidade ministerial e poderá inserir aquilo que você já conhece. Acima de tudo, peça sempre direção do
Espírito Santo, Ele te conduzirá por caminhos agradáveis, e haverá dias que louvores que nunca tocou o seu coração, mas você ministrou e alguém foi tocado. Isso será um testemunho na
sua vida.
MINISTRO DE LOUVOR X LIDER DE GRUPO
Algumas Igrejas não adotam essa organização, mas o ministro de louvor, quero dizer,
aquele que está falando ao povo, cantando e orando a Deus, deve também receber do restante do grupo o papel de liderança.
Como o ministro está mais ligado à atmosfera do culto, ele deve conduzir o restante do
grupo, e o restante deve ficar atento ao ministro. Importante é tentarmos separar a nossa adoração em um altar ou palco de uma adoração em nosso quarto. A adoração no quarto é mais
extravagante, e às vezes um erro pode desviar a atenção de todos os fiéis para você, então na
hora do culto a atenção deve ser maior.
VOLUME DE INSTRUMENTOS
Usar do bom senso é o que as pessoas menos fazem. Primeiro passo é pensar que uma
Igreja deve se estabelecer em um lugar para ser benção na vida dos vizinhos. O seu instrumento pode parecer que está baixo, mas isso só ocorre por causa dos outros músicos que
estão tocando alto, por via das dúvidas peça sempre ao técnico de som regular o seu retorno.
Se for guitarra, posicione a caixa para você, e tente escutar os outros instrumentos. O mais importante deve ser o vocal. E se você se especializar um pouco você mesmo vai pedir para o técnico de som baixar um pouco seu instrumento e pedir o grave ou o agudo que você deseja.

Essias Alves Souza

23

GPS do adorador
USAR MUSICA BAIXANDO DA INTERNET
Este é um bom tema para discutir, pois vivemos em um tempo onde as pessoas e as
leis estão se acostumando com a tecnologia. Não precisamos dizer que crente por obediência
não usa nada pirata.
Gostaria de começar citando a “pessoa” Bíblia que nos fala claramente sobre alguns
assuntos. Sabia que a Bíblia é uma pessoa? Pois é, ela é uma pessoa que Deus usa para nos falar todos os dias.
Ela diz assim:
"Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora vou testemunhar contra os feiticeiros,
contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos
seus direitos, e não têm respeito por mim", diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3:5
Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário; o mentiroso não permanecerá
na minha presença. Salmos 101:7
"Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal!” Habacuque 2:9
A seguir a maior das palavras bíblicas sobre o assunto.
"Ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos, pela injustiça, fazendo os seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário.” Jeremias 22:13
Entro neste tema, pois sei o quanto é difícil estudar um bocado de canções como tocamos na Igreja toda a semana. No ultimo grupo de louvor que estive nos tínhamos um set list
de mais ou menos 300 canções para tocar, e todas tínhamos que tirar os detalhes.
Mas Essias, o que seria produto pirata?
Você comprou um CD, DVD ou Blu-ray que foi gravado em uma mídia gravável, que
não foi a que o artista escolheu e pagou para gravar juntamente com o encarte, então é pirata.
Você tem óculos de marca que você comprou muito barato, e foi em uma barraquinha? Então
são óculos Piratas.
Você comprou um tênis da Nike 14 molas, e pagou barato, e te falaram que era uma
réplica? Então é tênis pirata. Este lance de falar que é réplica, segunda linha e nunca falar que
é original, com nota fiscal, está na moda e nos ludibria a pensar que é da marca mesmo.
Este conceito se aplica para muitas coisas neste mundo, por exemplo: Relógios, ferramentas,
perfumes, etc.
Gostaria de dar mais uma notícia não tão boa. Se por exemplo seu amigo foi na feira e
comprou um DVD de um filme que por sinal é pirata. Daí você pega emprestado dizendo que
você não tem parte com a pirataria, que esta pirataria foi feita pelo vendedor e apoiada pelo
seu amigo. Então tenho que te dizer que você também faz parte, pois se o cara que vendeu,
ganhou por isso, os tributos foram pagos para uma pessoa que não tem nada há ver com o
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trabalho artístico e você está usufruindo do mesmo assistindo na sua TV LED e sentado no sofá
da sua sala (Se aplica a assistir em outros lugares também).
Então te levo a refletir sobre uma coisa. Um amigo te passa um pendrive cheio de
MP3, você sabe qual é a procedência, de onde ele conseguiu estes arquivos? Às vezes ele pode
ter caído no engano de achar que não participava de pirataria quando baixou de algum site de
músicas gospel, que disponibilizam gratuitamente os downloads. Você esta participante de pirataria com certeza. Vejamos...
Quando você entrar em um site de musica grátis, mas o site está cheio de propaganda,
então o canalha que montou este site esta ganhando dinheiro com propagandas em troca, deixando links para baixar arquivos em sistemas de trocas de arquivos. Para não participar desta
modalidade de pirataria, te indico entrar no site do artista, se ele disponibilizar o material para
download, ele vai ter os arquivos no site dele. Por exemplo, a banda Cross que deixou no site
para baixar a música “Mudou Meu Viver”.

Outra dica que dou é: como hoje todos nós ficamos conectados 24 horas, você pode
escutar as músicas que não são baixadas em sites especializados neste nicho, ou ouvir no próprio site como é o caso da banda Cross. Da pra tirar as musicas direto do site.
Conclusão: Tudo aquilo que você edificar, deve ser pago ao que se envolveu diretamente a seus bens. Se for uma coleção de canções, então pague aos artistas, se é uma parede
pague ao pedreiro, se é uma entrega pague ao entregador ou à empresa do entregador e por
ai vai. Espero ter ajudado.
CAPÍTULO XI - CONSIDERAÇÕES FINAIS.
Caso você tenha vontade de aprender um pouco mais sobre música, eu tenho um
projeto que executo em meu site http://essias.com.br de aulas de música teórica onde estou
ensinando muito sobre as técnicas musicais e falando sobre diversos instrumentos, como teclado, violão, e etc. Inclusive falo de vocal. Visite meu site, e veja o material que já desenvolvi e
disponibilizei gratuitamente.
Estou exultante em terminar esta obra, espero que tenha ajudado você em sua
jornada, a você que quer ser um verdadeiro adorador, que quer ser um filho aprovado, quer
ser um ministro de louvor, ou você que só queria um pouco de conhecimento. Claro, não quero dizer que aqui tem tudo sobre este assunto, isso é apenas um artigo para enriquecer um
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pouco mais os seus conhecimentos, e talvez confrontar algo em sua vida. Eu gostaria que você
fizesse a seguinte oração para selar tudo que foi visto neste artigo:
Eterno SENHOR, grande EU SOU, a Ti toda a Honra e Glória. Faça sua vontade em
minha vida e que eu seja uma ferramenta em suas mãos. Venha selar minha mente para que
tudo que for extraído dos Céus para alimentar o meu ministério e o meu chamado seja
guardado em meu coração. Te peço para que me livre de todos os desejos deste mundo, pois
quero ser santo. Perdoa-me SENHOR se as coisas que fiz em meu ministério não tenha sido o
que o SENHOR desejou pra mim. Me ajuda a andar segundo a sua vontade, no nome de Jesus
eu te peço. Amém!
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