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VI.  Ordem em Música Traz 

Harmonia na Vida 
 

Provérbios 11:1 
 
A.  Efeitos da Música Aplicados 
 
Já aprendemos que música nos afeta em três 
maneiras:   
1. _____________ 2. ____________ 
 

3. ________________ 
 
1.  Música Dissecada 
 
Música também é dividida em três partes 
básicas: 
(1)  _________________ 
(2)  _________________ 
(3)  _________________ 
 
“Música é o uso do som para tocar 
a alma humana.”1

 
 

2.  Qual é a Reação do Homem? 
 
Melodia  
 

Espírito 

Efésios 5:18-19 indica claramente que a 
_______deve predominar na música de um 
cristão.  Salmodiar (“fazer ______”) está 
ligado ao controle do ___________ 
_________ em nossa vida.) 
 
Harmonia  
 

Mente 

Harmonia é a parte ________da música.  
Ela une a melodia com o ritmo. 
 
Ritmo   
 

Corpo 

Ritmo é a parte ___________da música – 
derivado da palavra grega “rheo” que 
significa _________________. 
 

                                                 
1 Christopher Hogwood 

“Ritmo é enraizado no corpo de uma 
maneira que não se aplica tão 
acometidamente à melodia e 
harmonia.”2

 
 

Pulso muito forte (ou desordenado) ---------------
O Corpo está doente 
Ritmo muito forte (ou desordenado) --------------
A Música está doente 
Sem pulso ---------------------O Corpo está morto 
Sem pulso--------------------A Música está morta 
Pulso sob controle--------O Corpo está Saudável 
Ritmo sob Controle---A Música está “Saudável” 
 
“Referimo-nos à sexualidade da música 
em termos de seu ritmo – É a batida 
que exige uma reação física direta...”3

 
 

“Quando pulsação e síncope são a 
base rítmica da música num salão de 
danças, os movimentos dos que estão 
dançando invariavelmente se tornam 
muito sensuais...”4

 
 

O que causa os movimentos?  ________ 
 

   Feliz ou Triste?    
 
• É a “Batida de Rock” que torna uma 

música feliz ou triste? _______ 
• São as coisas da carne que trazem alegria 

e satisfação para o salvo? _______ 
 
Que características deixam uma música 
feliz ou triste? 

 ______________________ 
 ______________________ 
 ______________________ 
 ______________________ 
 ______________________ 
 ______________________ 
 ______________________ 

 
                                                 
2 Dr. Anthony Storr, Música e a Mente 
3 Simon Firth, Efeitos Sonoros, Juventude, Lazer e a 
Política do Rock’n’Roll 
4 David Tame, O Poder Secreto da Música 
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Tempo (velocidade) nem sempre afeta o estado 
emocional da música. 
 
A “Batida Pulsante” do Rock acrescenta 
_____________, não alegria, à música! 
 
B.  Como na Vida, Assim na Música 
 
1.  Ordem na Vida Cristã 
 
1o

2
 __________________ – Mateus 6:33 

o

3

 __________________ (Intelectual, 
Emocional) – II Coríntios 10:5 

o

 

 __________________ – Romanos 13:14; 
I Timóteo 4:7-8 

Primeiro Segundo Último 
   

_________ _________ _________ 
   

_________ _________ _________ 
   

Dominante Secundário Controlado 
 
Não se trata de _______ ou _________, 
mas sim de ____________ – Romanos 
8:13; I Coríntios 9:27 
 
Provérbios 3:5-6 – Se reconhecer o Senhor 
em cada área de sua vida, Ele te guiará em 
Sua __________ _________. 
Efésios 5:17 – “Entendei qual seja a 
vontade do Senhor” – __________ bem no 
centro! 
 
O tipo certo de música pode 
_____________ a ordem correta na vida 
cristã e o tipo de música errado pode negá-
la e _______________. 
 
Ritmo não deve ser abandonado, mas estar 
em equilíbrio (balanço) correto com a 
melodia e a harmonia.  Como o nosso pulso 
está presente para sustentar a vida, sem 
chamar atenção para si neste papel; o ritmo 
deve manter a música em ____________, 
não __________ o som. 
 
“Música pode ordenar nosso sistema 
muscular.  Eu acredito que música 
pode também ordenar os conteúdo de 
nossas mentes.”5

 
 

                                                 
5 Dr. Anthony Storr 

“O princípio aqui é que música precisa 
exibir um fluxo, um sentimento geral de 
continuidade, que se movimenta 
progressivamente e irresistivelmente do 
começo ao fim...A intenção não é de 
martelar e forçar uma pulsação 
musical na mente...”6

 
 

“Ritmos musicais afetam tanto os nossos 
corações quanto as nossas mentes.  
Uma maneira de excitar uma série de 
sentimentos agitados – tensos, 
excitados, e às vezes sexuais – é 
através de ritmos insistentes e 
pronunciados,...engenhosamente 
usados para aumentar a tensão 
sexual...bater o rítmo com a bateria 
pode produzir estes efeitos poderosos 
por impulsionar os ritmos elétricos do 
cérebro.”7

 
 

Outro Silogismo Importante 
Para o cristão, colocar o corpo em 

primeiro lugar é ___________. 
Ritmo é a parte __________ da música. 

Logo, música que é primordialmente 
ritmo é ____________. 

 
Em uma orquestra, instrumentos devotados 
exclusivamente ao ritmo: __________% 
Em uma banda de Rock, instrumentos 
devotados ao ritmo: __________% 
 
“A música que nós tocamos [música 
clássica] contém e reflete todas as 
emoções do homem.” 
 
Música Rock transmite quais emoções? 
 

 Nós rejeitamos _________como um 
veículo para comunicar nossa 
mensagem já que as _________ da 
música são incompatíveis com o tema.  

Nós aplicamos o som mais ______ 
e empregamos aquelas ___________ 
enquanto elas refletem e reforçam a 
mensagem mais claramente. 
 

Versículo para Memorizar para Capítulo 7: 
Hebreus 2:12 

                                                 
6 Dr. Johansson, Música e Ministério 

7 “Música, O Lindo Perturbador”, Revista Psicologia Atual 
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