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III.  Nova Vida – Nova Música 
 
 
A.  A Palavra de Deus Fala Sobre Música 
 
 
1.  Isaías 12:2 (Êxodo 15:2; Salmo 118:14) 
 

Deus é a minha Salvação, minha Força e meu   
_______________.  (Hebraico “zimrath

 

” – termo 
instrumental usado somente para música, não para as 
palavras cantadas com música) 

Música é parte da própria natureza de Deus; portanto, nossa 
música deve refletir o _________ dEle. (Quer seja música 

sacra ou secular.) 
 
2.  Examinai Tudo Cuidadosamente 
 
“Pesquisadores têm provado para nós que não somente conteúdo emocional, mas a 
essência da própria forma musical tende a se reproduzir em conduta 
humana”1

 
 

A diferença principal entre música clássica e música do século vinte é 
o “nível espiritual dos dois.  É uma questão de motivo, do objetivo da 
música; esta é uma questão fundamental de moralidade”.2

 
 

Pelas citações acima, e outras, podemos aplicar I Tessalonicenses 5:21-
22 à música?    __________ 
 
3.  Música Molda Caráter 
 
Outro Silogismo: 
 

“Música é uma ____________________. 
Experiência molda...nosso _______________, de acordo com estudos de psicólogos; 

Portanto 
Parte...de nossos traços de caráter são resultado da ___________ que ___________.”3

 
 

 
                                                 
1 Cyril Scott, Música, Sua Influência Secreta Através das Eras 
2 David Tame, O Poder Secreto da Música 
3 Idem 
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B.  Rock é a Forma de Música Mais Popular Hoje em Dia 
 
“Hoje, uma grande porcentagem de jovens entre a idade de 10 e 20 anos vivem pela 
música.  É a sua paixão; nada mais os estimula como a música; eles não conseguem 
levar nada mais à sério que não seja música.  Quando eles estão na escola e com 
suas famílias, eles estão ansiosos para se “plugarem” de volta à sua música.  Nada ao 
seu redor – escola, família, igreja – tem alguma coisa a ver com seu mundo musical.”4

 
 

Música popular da primeira metade do século 20 era considerada 
“_______________________”.  Hoje, música está ___________________. 
 
Pense:  Quanto tempo você passou avaliando música em seu lar?  Combatendo a sua 
influência? Quanto você investiu em música secular boa e saudável para seu lar e 
música sacra que honra a  Cristo e reforça valores cristãos que você deseja ver em 
membros de sua família? 
 
 
C.  Tudo Novo 
 
1.  II Coríntios 5:17 
 
“Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já 
passaram; eis que tudo se fez novo.”  “Tudo Novo” inclui música?  De acordo com 
_________________, sim! 
 
2.  A Balança de Deus 
 
Efésios 5:10-11 

“Aprovando o que é agradável ao Senhor. 
E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, 

Mas antes ___________________.” 
 
A Palavra de Deus mostra que não pode haver positivo sem _____________________. 
 

2 exemplos disto: 
 

(1) ____________ atravessando __________   __________. 
(2) ________________. 

 
“Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão.  Não 
terás outros deuses diante de mim.” – Êxodo 20:2-3 
 
 
 

Versículo para Memorizar para Capítulo 4: 
I João 2:15-16 

 

                                                 
4 Allan Bloom, The Closing of the American Mind 
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