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MUSICA  NA  
ADORAÇÃO



Três razões porque 
as igrejas de Cristo 

não usam 
instrumentos 

musicais no culto 
público:



1ª RAZÃO

A  Diferença 
Entre Os Dois 
Testamentos.



A musica no Velho 
Testamento

II Crônicas 29:25
“Também estabeleceu os 

levitas na Casa do Senhor com 
címbalos, alaúdes e harpas, 

...porque este mandado veio do 
Senhor, “



A musica no Novo 
Testamento

I Coríntios 14:26,37
“Quando vocês se reúnem na
igreja, um irmão tem um hino 

para cantar ...o que estou 
escrevendo é mandamento do 

Senhor. “



No Velho Testamento

II Crônicas 5:13
“Aí todos juntos começaram a 
tocar as trombetas e a cantar 
em voz alta para dar graças a 
Deus, o Senhor, e o louvarem.”



No Novo Testamento

Hebreus 2:12
“cantar-te-ei louvores no 
meio da congregação.”



No Velho Testamento

Salmo 150:3,4
“Louvai-o ao som da 

trombeta...com saltério e com
harpa...com adufes e danças..e 

com flautas.”



No Novo Testamento

Romanos 15:9
“cantarei louvores ao teu 

nome”



No Velho Testamento

Números 10:10
“no dia da vossa alegria... 

tocareis as vossas trombetas”



No Novo Testamento

Tiago 5:13
“Está alguém alegre? Cante

louvores.” 



No Velho Testamento

Salmo 81:2,3
“Salmodiai e fazei soar o 

tamboril,
a suave harpa com o 

saltério...tocai a trombeta” 



No Novo Testamento

Colossenses 3:16
“..louvando a Deus, com 

salmos, e hinos, e 
cânticos..” 



No Velho Testamento

Salmo 149:3
“Louvem-lhe o nome com 
flauta...adufe e harpa.”

Batei palmas, todos os povos; 
aclamai a Deus com voz de triunfo.

Salmos 47:1



No Novo Testamento

I Coríntios 14:15
“cantarei com o espírito, mas 

também cantarei com a 
mente.” 



No Velho Testamento

Salmo 71:22
“cantar-te-ei salmos na 

harpa‘



No Novo Testamento

Colossenses 3:16
“Cantem salmos, hinos e 

canções... com gratidão no 
coração.“



No Velho Testamento

Salmo 33:2
“Toquem lira em louvor ao 

Senhor,”



No Novo Testamento

Efésios 5:19
“Cantem, de todo o 

coração, hinos e salmos ao 
Senhor.”



No Velho Testamento

II Samuel 6:5
Davi e todos os israelitas 
dançavam e... tocavam 
harpas, liras, tambores, 
castanholas e pratos.



No Novo Testamento

Atos 16:25
“Paulo e Silas oravam e 

cantavam louvores a Deus”



No Velho Testamento

II Crônicas 29:27,28
Deu ordem...que oferecessem 

o holocausto sobre o 
altar...começando o cântico ao 

Senhor com as trombetas,



No Novo Testamento

Hebreus 13:15
“ofereçamos a 

Deus...sacrifício de louvor, 
que é o fruto de lábios que 
confessam o seu nome.”



Hebreus 8:6
Agora, com efeito, obteve Jesus 
ministério tanto mais excelente, 
quanto é ele também Mediador 
de superior aliança instituída 

com base em superiores 
promessas



Hebreus 9:15-17
Por isso mesmo, ele é o Mediador da nova 

aliança, a fim de que, intervindo a morte para 
remissão das transgressões que havia sob a 

primeira aliança, recebam a promessa da eterna 
herança aqueles que têm sido chamados. 

Porque, onde há testamento, é necessário que 
intervenha a morte do testador; pois um 

testamento só é confirmado no caso de mortos; 
visto que de maneira nenhuma tem força de lei 

enquanto vive o testador



“...removeu-o inteiramente, 
encravando-o na cruz;” 

Col.2:14

Assim o Velho 
Testamento foi abolido.



2ª RAZÃO

O 
Testemunho 
Da História.



“O critério geral dos primeiros
patriarcas da Igreja era 

frontalmente contrário ao uso de 
qualquer instrumento no templo 

(a igreja)...”

Enciclopédia  Católica,  “órgão” ,  Vol. V 
pg.1064 



“O uso do órgão nas 
igrejas é atribuído ao 

Papa Vitaliano (657-672 
d.C.”

Philip Schaff, História da Igreja 
Cristã. IV, pg. 439



“Uma forte oposição ao órgão 
no culto da igreja fêz-se sentir 
no sentido geral até o século 

XII”

Enciclopédia  Católica,  versão inglesa, 
XI, pags. 300-301



“Os gregos ( a Igreja 
Ortodoxa Grega) rejeitam 

órgãos e instrumentos 
musicais...)

Enciclopédia  Schaff-Herzog, 
IV, pg. 51.



João Calvino, fundador da 
igreja presbiteriana escreveu:

Os instrumentos musicais para celebrar 
louvores a Deus não são mais apropriados do 
que a queima de incenso, acender velas e a 
restauração de outras sombras da lei. Os 

papistas, portanto, emprestaram-nos 
totalmente dos judeus, assim como muitas 
outras coisas”. (Comentário de João Calvino, 

trigésimo terceiro Salmo.)



Martinho Lutero, fundador 
da igreja luterana: 

“chamou o órgão de uma 
insígnia de Baal”

Enciclopédia de McClintock e 
Strong, Musica, Vol. VI, pg.762.



John Wesley, o fundador da igreja 
metodista disse, segundo Adam 

Clarke:

“Não tenho qualquer objeção à 
instrumentos musicais em 

nossos templos, desde que não 
sejam ouvidos nem vistos”

Comentários de Clarke, Vol. VI, pg. 686



A história não serve como 
autoridade religiosa mas 

testifica que os 
instrumentos musicais 

foram introduzidos no culto 
cristão por homens.



3ª RAZÃO

Não está 
escrito.



“Não ultrapasseis o limite do 
que está escrito...”

I Coríntios 4:6



Está escrito:

Exclui outra madeira:

Jacarandá, pinho 
peroba, etc.

Genesis 6:14
“Faze uma arca de 
tábuas de cipreste”



Está escrito:

Exclui outra comida:

Carne, água, legumes, etc.

“pão e suco da 
videira..” 

Marcos 14:22-24



Está escrito:

Exclui outra musica:

Tocar, (piano, órgão), dançar, etc. 

Efésios 5:19
“Cantem, de todo o 

coração...”
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conclusão

A IGREJA DE CRISTO NÃO 
USA INSTRUMENTOS 

MUSICAIS NA ADORAÇÃO 
POR OBEDIENCIA ÀS 

ESCRITURAS.



walterlapa@ig.com.br

POR ISSO CANTE DE 
CORAÇÃO COM A 
MENTE E COM O 

ESPIRITO.
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