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V.  Música Deixa Sua Marca 
 
A.  Um Rei Desobediente 

 
I Samuel 16:23 
• Rejeitado 
• Deprimido 
• Música ___________ 

o rei. 
 
 

B.  Três Efeitos de Música 
 
1.  __________________________ 
 
Boa maneira de se avaliar uma música:  
Perguntar: Que tipo de _____________ 
ela provoca? 
 
“Se os movimentos são errados, então 
a música também é... É a música que 
causa os movimentos.”1

 
 

“Com os ouvidos totalmente 
bloqueados, o corpo ainda responde 
ao som.  Isto é porque ouvimos não 
somente com nossos ouvidos, mas 
também com nossos corpos.”2

 
 

Qual batida Música Rock emprega que 
afeta o corpo como nenhum outro? 
Batida ___________________ ou 
__________________________ 
 
De acordo com pesquisas médicas, além 
de incitar à dança, como esta batida nos 
afeta? 

1. ______________________ 
2. ______________________ 
3. ______________________ 

                                                 
1 Música na Balança 
2 Dr. John Diamond, Seu Corpo Não Mente 

 
2.  __________________________ 
 
“Música não só tem uma função positiva em 
organizar nossas ações musculares, mas, também, 
menos obviamente, nossos pensamentos e as 
palavras com que os expressamos.”3

 
 

Cientistas estão descobrindo, o que a Bíblia já 
declarava, que música tem um grande impacto 
sobre 
- Mentes 
- Intelecto 
- Emoções 
- Estado Mental 
- Consciência Inteira 
 
Platão:  “Música é para a mente o que ar é para o 
corpo.” 
 

Isaías 26:3 
A Mente é importante para o Filho de Deus: 

Mates 22:37 
Romanos 12:2 

Tito 1:15 
I Pedro 1:13 

 
“Música é especial...alcança o coração...acerta 
diretamente...e assim se torna ainda mais 
poderosa.”4

 
 

Deuteronômio 31:19-22  Para ajudar o povo 
lembrar de sua aliança com Ele enquanto vivessem 
no meio de um povo idólatra, Deus mandou Moisés 
e Josué escreverem um ___________________. 
 
“Toda música...expressa emoção e evoca 
emoção dentro de nós.  Quando esta música é 
compartilhada com outros, os ouvintes são 
convidados a se identificarem com a experiência 
e as emoções do compositor, e acrescentarem as 
suas próprias experiências e emoções...”5

                                                 
3 Anthony Storr, Música e a Mente 

 

4 Leonard Bernesein 
5 Fishman e Katsh, A Música em Você 
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Brincando com Fogo 
 
“Estrelas de Rock estão brincando com 
material físsil que pode explodir a 
qualquer momento.”6

 
 

Hipnotizados 
 

Ostinato (em Rock secular e “sacra”):  
 Frase melódica ou rítmica repetida 

constantemente em uma música. 
 
Repetição fora de controle é a 
ferramenta principal de ____________. 
 
Apesar de não entenderem as 
palavras, “[Jovens] dizem que gostam 
do som e da maneira que “os faz 
sentir”.  E mesmo assim a mensagem, 
como a maioria das mensagens 
comercias, está sendo transmitida em 
um nível subliminar.”7

 
 

Transformados 
 
“Rock é hipnótico...tem transformado 
vidas.”8

 

 (Citação de um especialista não 
crente.) 

Pessoas estão sendo transformadas em 
que direção?

(Volte para lição 4 para ver a 
mensagem de música Rock.) 

  A resposta está na 
mensagem das ________________ e da 
_____________ em si.   

 
Viciados 
 
“Já que ritmos rápidos emitem 
químicas dentro da corrente sanguínea 
que excitam o organismo, podemos 
dizer que tal música literalmente dá 
uma “alta”.  Quando um jovem é 
acostumado a ouvir música Rock 
rápido por várias horas por dia, tais 
estímulos se tornam literalmente uma 
forma de vício, e um sentimento de 
vazio é experimentado se por uma 
razão a música não pode ser escutada 
por um período prolongado de 
tempo.”9

                                                 
6 Dr. Steven Halpern, Afinando o Instrumento 
Humano 

 

7 Dr. David Elkind 
8 William Schafer 
9 David Tame, The Secret Power of Music 

 
Música afeta pensamentos, filosofias, 
comportamento e até  ______________
 

. 

O Problema 
 
“Há muitas formas de música, sejam seculares ou 
sacras, que provocam estados de mente 
pensativos, de idealismo, de percepção de 
beleza, de aspiração, de alegria santa.  Existem 
outras formas de música que criam estados 
mentais de temeridade e excitação sensual.  
Evidentemente não é preciso muito bom senso 
para saber quais formas são mais apropriadas para 
funções religiosas.”10

 
 

Pense:  “Decisões” e “Entregas de Vidas” em 
concertos de “Rock Cristão” estão sendo 
produzidas por causa de pregação clara do 
Evangelho? 
 
“O que freqüentemente entra nas igrejas como 
música gospel contemporânea é textualmente 
quase-religioso no seu melhor, com pouca ou 
nenhuma base e foco bíblico sólido”11

 
 

“Maldito aquele que fizer a obra do SENHOR 
fraudulosamente” 

Jeremias 48:10 
 

3.  __________________________ 
 

“...e o espírito mau se afastava dele.”  (I Sam. 
16:23) 

 
“Há um certo tipo de música sob 
a qual demônios não se sentem 
confortáveis.  Por outro lado, há 
um tipo de música sob a qual 
espíritos maus têm mais facilidade 
em progredir com seu trabalho e 
influência.”12

Note:  “Tocava com a sua mão” 
 

 
Colossenses 3:16 - Música sacra não é para 
entretenimento, mas sim para: 

1o

2
 ______________________ 

o

 
 ______________________ 

 

Música - profunda influência na vida espiritual do 
povo de Deus! 

Versículo para Memorizar para Capítulo 6: Efésios 5:19 

                                                 
10 Richard S. Taylor, Estilo de Vida Disciplinada 
11 Robert Berglund, Uma Filosofia de Música de Igreja 
12 Leonard Seidel, O Novo Cântico de Deus 
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