
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Efésios 5:18 
18 E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do 
Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao 
Senhor com hinos e cânticos espirituais... 

 
1. A MÚSICA NÃO É SÓ ARTE, É UNIDADE DE ENERGIA PARA COMUNICAÇÃO ESPIRITUAL 
2. A MÚSICA NOS TOCA SÓ DE OUVIRMOS, MAS PRECISA SER CANTADA 
3. HAVERÁ MÚSICA NO CÉU 
4. A SANTIFICAÇÃO ME LIBERTA DA MÚSICA QUE NÃO EXALTA O CORDEIRO 
5. TODOS PODEM CANTAR EM LOUVOR E ADORAÇÃO 
6. SÓ VOCÊ PODE BEBER ÁGUA PARA MATAR SUA SEDE; SÓ VOCÊ PODE CANTAR GERANDO O 

FLUIR DAS VERDADES DO REINO DE DEUS 
 

2 Crônicas 20:17-22 
17 Neste encontro, não tereis de pelejar; tomai posição, ficai parados e vede o 
salvamento que o SENHOR vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis; 
amanhã, saí-lhes ao encontro, porque o SENHOR é convosco.  
18 Então, Josafá se prostrou com o rosto em terra; e todo o Judá e os moradores de 
Jerusalém também se prostraram perante o SENHOR e o adoraram.  
19 Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreítas, para louvarem o 
SENHOR, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira.  
20 Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa; ao saírem eles, pôs-se 
Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém! Crede no SENHOR, 
vosso Deus, e estareis seguros; crede nos seus profetas e prosperareis.  
21 Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o SENHOR, que, vestidos de 
ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: 
Rendei graças ao SENHOR, porque a sua misericórdia dura para sempre.  
22 Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o SENHOR emboscadas contra 
os filhos de Amom e de Moabe e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram 
desbaratados. 

REUNIÃO DO NÚCLEO 

QUAL A MÚSICA DA SUA VIDA? 
 
Às vezes nos pegamos cantarolando uma música. Em alguns momentos, um 
tema da adolescência ou do “Good Times” romântico. Ouvimos 
inesperadamente e as músicas nos trazem emoções fortes. 
 
A música é compartilhamento de energia, mexe com as emoções, mexe com o 
físico e comunica espiritualmente. Efésios 5 
 
Alguns acreditam que música é só entretenimento ou privilégio de quem tem 
talento. Porém, a Bíblia nos ensina sobre o poder da música, do louvor e da 
adoração; melodias, harmonias e ritmos como culto. 
 
O que você faz para se envolver com a música? 
Qual música pode fazer diferença para sua caminhada cristã? 
A música chamada “mundana”, é realmente um problema? 



1 Crônicas 16:23 
Cantai ao SENHOR, todas as terras; proclamai a sua salvação, dia após dia. 
 
Apocalipse 15:2-4 
Os remidos entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro 
2 Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua 
imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas 
de Deus;  
3 e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: 
Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso! Justos e 
verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações!  
4 Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo; por isso, 
todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram 
manifestos. 
 
1 Coríntios 6:12 
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, 
mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 
 
1 Pedro 1:14-16 
Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tínheis anteriormente na 
vossa ignorância;  
15 pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também 
vós mesmos em todo o vosso procedimento,  
16 porque escrito está: Sede santos, porque eu sou santo. 
 
Efésios 5:18 
18 E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, 
falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos 
e cânticos espirituais... 
 

 
 
 
4 PERGUNTAS PARA DIRECIONARMOS A PARTICIPAÇÃO DE TODOS COM COMENTÁRIOS E 
TESTEMUNHOS 
 

1. Você se deixa guiar pela ideia de que não tem nada a ver com a música? 
2. No culto, você libera voz vigorosa com o “sopro do Espírito” e com seu sopro de vida 

ou é “voz mole”? 
3. Qual investimento você já pode começar a fazer para que a música seja essa ferramenta 

espiritual que te nutre e te faz proclamar os altos louvores de Deus? 
4. Quais outros textos sobre a música de louvor e adoração a Deus você pode trazer para 

a reunião da Célula? 
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