
 

 

 

PREFÁCIO 

A primeira mensagem deste livreto foi escrita a partir de uma pregação 
feita por John Walker na igreja em Rubiataba no dia 14 de novembro de 1982. 
Poucos dias depois recebemos dois números atrasados da revista 
“PROCLAIM” que continham as outras duas mensagens deste livreto. Estas 
revistas já estavam com vários meses de atraso e pensamos que se haviam 
extraviado. Mas o Senhor tinha um plano nisto. Ele queria mostrar como o seu 
Espírito está falando a mesma coisa em países distantes uns dos outros. Ao ler 
este livreto você perceberá como as mensagens da Inglaterra confirmam as 
mesmas coisas que foram faladas aqui em Rubiataba. 

Durante todo o ano passado e até hoje o Senhor nos tem dado uma 
nova dimensão na música e estamos esperando nele por coisas ainda maiores. 
A equipe de música tem recebido muitos hinos novos, baseados nas palavras 
que o Senhor tem dado à igreja, e isto a tem elevado para um nível espiritual 
muito mais alto. O hino que colocamos aqui foi composto logo depois da 
pregação desta mensagem e esperamos que seja uma bênção para você. É 
muito importante estudar a Palavra mas é melhor ainda cantar a Palavra depois 
de ouvi-la. O Espírito começa assim a gravá-la em nossos corações de tal 
maneira que se transforme na nossa oração ou na nossa profecia. 

O nosso desejo é que ao estudar esta mensagem muitos sejam 
despertados para os grandes desafios que existem nesta área e que passos 
práticos sejam tomados para ministrar ao Senhor em música profética. Cremos 
que a vontade do Senhor é que o Brasil seja cheio de um novo som que venha 
quebrar as forças das hostes malignas e liberar uma poderosa adoração nos 
corações do povo de Deus. 

H.W. 
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ANJOS, MÚSICA E A CURA DA ALMA 
por John Walker 

Esta mensagem é dedicada aos levitas da igreja (aqueles que têm o 
ministério de música na casa de Deus) e também a todo o povo do Senhor 
(aqueles que mesmo não tendo um dom especial de tocar ou cantar são 
chamados para fazer parte do grande coral que Deus quer levantar nestes 
dias) Meu propósito é abrir os nossos olhos para a importância da música no 
plano de Deus para restaurar a criação. Veremos como na música há uma 
linguagem que tem sido importante desde a fundação do mundo e é destinada 
a exercer um papel fundamental nos últimos acontecimentos Que o povo do 
Senhor seja encorajado a esperar grandes coisas nesta área! Deus quer 
restaurar um novo som - ele quer transmitir sua palavra através desta 
linguagem celestial. 



 

 

ANJOS E MÚSICA 

Jó 1.6: “Ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-
se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles.” Estes “filhos de Deus” 
não são homens e sim anjos, pois Satanás veio apresentar-se perante o 
Senhor junto com eles, e ele é um anjo caldo. Os anjos são chamados “filhos 
de Deus” em vários lugares nas Escrituras (Gn 6.1, 2, 4; Jd 6, 7) Por meio de 
Jesus nós também somos filhos de Deus porém numa categoria mais alta, pois 
ele se tornou mais alto do que os anjos (Hb 1.1-14). 

Jó 38.1-7: Depois disso o Senhor respondeu a Jó dum redemoinho, 
dizendo: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem 
entendimento?... Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da 
terra?... Quem lhe assentou a pedra de esquina, quando juntas cantavam as 
estrelas da manhã, e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo?” Há uma 
ligação entre os anjos (filhos de Deus) e as estrelas. Tudo que Deus criou 
manifesta sua glória e as estrelas representam os anjos. Quando Deus lançou 
os fundamentos da terra os anjos cantaram um hino celestial. O propósito 
eterno de Deus revelado na criação era tão glorioso que eles não puderam se 
conter - bradaram de júbilo e cantaram em harmonia. Apesar da criação ainda 
estar sujeita ao cativeiro da corrupção (Rm 8.18-25) podemos, às vezes, captar 
os ecos desta maravilhosa canção da criação. Você já observou as estrelas 
cintilando numa noite clara? Você não podia quase sentir um som musical 
vindo das alturas? Elas estão representando os anjos e a sua canção. 

Sl 148.1-6. Quem está louvando a Deus nas alturas? Os seus exércitos 
de anjos (v. 2), o sol e a lua e todas as estrelas luzentes (v. 3), os muitos céus 
e as nuvens carregadas de chuvas para avivamento (v. 4). Tudo que está no 
alto, nos céus, louva ao Senhor, formando um imenso coral com muita 
harmonia e beleza. Nada pode deixar de louvá-lo, pois ele mandou e tudo foi 
criado em submissão e ordem perfeitas (vv. 5, 6). No universo tudo anda em 
perfeita harmonia pois nada faz a sua própria vontade. Esta harmonia produz 
uma música celestial incomparável. O Senhor estabeleceu limites para cada 
objeto e criatura e nenhum os ultrapassa ou desobedece. As estrelas, por 
exemplo, são tão precisas e exatas nos seus movimentos que observando-as é 
possível descobrir a hora exata aqui na terra. 

Sl 148.7-14. Na terra também todos têm que louvar ao Senhor - 
monstros marinhos, feras e gado, animais selvagens e domésticos, répteis e 
voadores, toda a natureza incluindo os próprios elementos, fogo, saraiva, neve, 
vapor, árvores, montes, outeiros, ventos tempestuosos, abismos (vv. 7-10). 
Toda classe de homens também participa deste louvor (vv. 11, 12). Não há 
exceção - desde os anjos até as crianças, desde as estrelas até o menor 
animal na terra, todos devem render louvor a Deus, todos devem unir suas 
vozes num cântico de adoração a ele. O salmista inclui aqui Israel (vv. 13, 14), 
a igreja, o povo especial de Deus que foi escolhido para começar o louvor que 
um dia libertará a criação. Toda a criação vai entrar neste louvor juntamente 
com o povo de Deus quando esta libertação acontecer. 

Sl 103.20-22. Aqui é uma ordem do Espírito Santo para os anjos. 
“Bendizei ao Senhor, vos anjos seus...” Os anjos são ministros de Deus, 
poderosos em força e cumpridores da sua vontade (v. 21). Eles têm tanta 



 

 

alegria em fazer a vontade de Deus que estão cantando e louvando a Deus a 
todo momento. O Espírito também manda que toda a criação louve ao Senhor 
(v. 22). Tudo foi criado com este propósito. Os anjos já estão obedecendo esta 
ordem, já estão louvando e cantando, mas a criação precisa de libertação para 
poder participar em conjunto. Os anjos percebem isto e estão em batalha para 
esse fim. 

Lc 2.8-14. Os pastores ficaram com grande temor diante do 
aparecimento do anjo do Senhor. Isto era normal pois os anjos são criaturas de 
grande poder e gloria e sempre causam espanto nos homens. O anjo do 
Senhor lhes apareceu para anunciar o nascimento de Jesus Cristo — o Deus-
homem. Não era o nascimento de um anjo e nem de um homem mas de Deus 
como homem. Tão grande era este acontecimento que os exércitos celestiais 
não conseguiram conter-se e entraram em cena também para louvar e 
bendizer a Deus. Por toda a eternidade nos e os anjos cantaremos sobre Jesus 
- ele é motivo para louvor eterno. Portanto, os anjos participam do plano de 
Deus, estão interessantíssimos no seu cumprimento, e como seus ministros 
executam a sua vontade através de cânticos e louvores. Quando uma etapa 
importante do plano de Deus está para ser executada os anjos aparecem 
espontaneamente para louvar, bendizer e aplaudir. Eles já estão cumprindo a 
sua função mas lutam e torcem para toda a criação ser liberta, para que ela 
também venha cumprir sua função. 

MÚSICA E A CURA DA ALMA 

A música é uma linguagem mais alta, mais forte e mais perfeita do que a 
linguagem das palavras. Ela não consiste apenas de sons pois se estes forem 
reunidos sem obedecer às leis da matemática haverá apenas dissonância. A 
música depende da matemática para existir e transmitir uma mensagem. A 
música de Deus é uma mensagem de harmonia, uma linguagem celestial. 

Temos que tomar cuidado porque a música pode transmitir muitos tipos 
de mensagens. É uma linguagem que pode ser usada tanto para o mal como 
para o bem. O mundo usa música no exército, para encorajar e animar os 
soldados; usa-a nas boates para excitar e estimular os desejos carnais; e usa-a 
em outras circunstâncias para acalmar e tranquilizar os ânimos. O ritmo de 
toda música tem força e assim como existe a música divina existe a 
demoníaca. Satanás e os seus anjos rebeldes têm música também. Se não 
vigiarmos corremos o perigo de cantar música demoníaca com letra cristã e 
isto é o mesmo que cantar sobre Cristo e servir ao diabo. A música tem poder 
tanto para edificar como para destruir. 

O mundo busca o significado da vida e muitas vezes a sua música é um 
eco do som do Espírito. Por exemplo, numa grande tragédia musical 
geralmente a música é usada para retratar o sofrimento humano - a morte da 
mulher amada, a perda de um filho, etc. Esta música trata dos princípios 
fundamentais da criação representados pelo amor natural — casamento ou 
namoro. Mas estes temas são uma figura do amor de Deus e esta música é um 
eco das coisas celestiais. Ao ouvi-la as pessoas são tocadas e sensibilizadas  
 
 



 

 

interiormente porque escutam bem longe o som do Espírito falando sobre 
coisas perdidas. No final da peca todos se levantam e aplaudem comovidos 
porque no íntimo estão com saudades da casa do Pai. Estão com saudades de 
um som que não ouvem nem nas suas igrejas. 

Sl 82.1. Este salmo é um tanto misterioso, ele fala sobre os anjos e 
também sobre nós. Aqui diz que Deus está na assembleia dos poderosos. 
Outra tradução diz: “congregação divina”. O que significa isto? Significa que ele 
está no meio dos anjos. Deus realiza reuniões com seus anjos e às vezes até 
Satanás se apresenta (Jó 1.6). “Julga no meio dos deuses.” - Quem são estes 
deuses? Filhos de Deus, anjos. 

V. 2. Agora está falando sobre os rebeldes. Isto se refere aos anjos e 
aos homens também. Os anjos moram nas alturas, mas também estão no meio 
de nós. Invisivelmente estão presentes em todos os acontecimentos da terra, 
quer sejam bons (anjos de Deus) ou maus (anjos de Satanás). Estamos nos 
dias em que precisamos reconhecer a função e ministério dos anjos. O último 
livro da Bíblia está cheio de anjos. Não vamos adorar anjos mas precisamos 
reconhecer sua importância. 

Vv. 3, 4 Estes versículos se referem aos homens e não aos anjos. Fazer 
justiça ao pobre e ao órfão é função do homem. Não podemos ter a bênção de 
Deus e nem cantar com os anjos se não estamos abençoando nosso próximo. 

V. 5: “...vacilam todos os fundamentos da terra.” Deus criou o mundo em 
perfeita harmonia. Os anjos e as estrelas cantaram quando ele lançou os 
fundamentos da terra. Mas com a rebeldia de Satanás e a introdução do 
pecado esses fundamentos e a criação foram abalados. Alguma coisa ficou 
fora do lugar e em desarmonia. A criação tem harmonia quando está de acordo 
com a vontade de Deus, mas por causa do pecado Deus a sujeitou à vaidade 
(Rm 8.20). O sentido original da palavra “pecado” é errar o alvo, perder o rumo. 
A música do Espírito acabou e por isso os anjos estão preocupados. Eles 
sabem que a criação foi feita para louvar a Deus e por isso lutam por sua 
libertação. A natureza está em guerra, e há pecado por todo lado, pois o 
fundamento do mundo está abalado. O nenê nasce em pecado, pensando em 
si e querendo tudo para si. Ninguém o ensina a pecar, pois já nasce com esta 
tendência. Toda a criação está em guerra, desarmonia e rivalidade. Cada um 
quer destruir o outro e viver às custas dos outros. Algo está torcido e fora de 
lugar dentro de nós (em nossas almas), e fora de nós (em toda a criação). Os 
anjos estão encarregados do ministério de música para começar a cura da 
alma do homem e a libertação da criação. Eles estão querendo a nossa 
cooperação nesse ministério para atingir o coração do mundo abalado e 
restaurar a criação. Quando isto suceder tudo ficara em harmonia novamente. 

Há uma história muito bonita para crianças, mas que tem um sentido 
para nós também. Havia certa vez um menino que era perfeitamente normal 
até que um dia um pedaço de vidro entrou no seu olho. Desde aquele momento 
tudo que ele via era distorcido e consequentemente fazia tudo errado. Ele 
maltratava seus melhores amigos, desrespeitava seus pais e fazia muitas 
coisas mas. No fim da história conseguiram tirar o pedaço de vidro do seu olho 
e voltou a ver da maneira certa. Só então é que ele pôde ver como estava 
errado e qual tinha sido a sua verdadeira situação. 

 



 

 

Esta é a situação do universo hoje. Foi criado justo, perfeito e bonito, 
com tudo em harmonia e paz. Mas através da rebeldia de Satanás o pecado 
entrou e distorceu todas as coisas. Por isto a criação é uma mistura tão 
misteriosa do bem e do mal. Por todo lado podemos ver as evidências da 
grandeza, bondade e poder de Deus, mas também podemos ver as 
consequências do pecado manchando e distorcendo tudo. Os animais são 
lindos e manifestam a gloria de Deus, mas vivem em constante desarmonia e 
guerra entre si. O nosso corpo é feito de uma maneira maravilhosa e perfeita 
mas também é sujeito a toda espécie de doença e enfermidade. Há muitas 
qualidades boas nas pessoas mas a característica dominante em todas é 
egoísmo e o desejo de derrotar os outros. Em todo lugar, nas escolas, no 
serviço e ate na igreja, as pessoas falam coisas para ferir as outras e depreciá-
las. Em toda a criação algo está distorcido, fora de lugar. Uma nota está 
faltando, a harmonia está perdida. O pedaço de vidro precisa ser retirado, o 
pecado destruído, a harmonia precisa ser restaurada, o fundamento do mundo 
restabelecido. Deus quer fazer tudo isto abrindo os nossos ouvidos para a 
música celestial cantada e tocada pelos anjos. 

V. 6: Deus chamou os anjos de deuses no versículo 1 e agora dá este 
título aos homens. Jesus citou esse salmo em João 10.34 perante os fariseus. 
Aqueles que recebem a palavra de Deus são deuses, isto é, filhos de Deus, 
membros da sua família. 

V. 7: “Todavia, como homens, haveis de morrer...” Por que? Porque o 
fundamento da terra foi abalado e o pecado entrou no mundo. Há necessidade 
de uma cura e restauração (v. 8). Você já está gemendo pela criação? O 
problema é tão profundo que os anjos querem liberar através de nós uma 
música que cure esta doença interior. 

Deus quer que esperemos nele para ouvir a música dos anjos, a canção 
da criação, o louvor que há eternamente ao redor do seu trono. Nós e a criação 
precisamos de uma cura profunda. Esse som celestial cantado juntamente com 
os anjos vai curar nossa alma e consertar as discordâncias do nosso ser. 
Nossa alma tem conflitos — amamos a Deus e amamos ao mundo. Por causa 
desta discordância não conseguimos amar aos outros e nem a nós mesmos. 
Temos insegurança, medo, amargura, doença interior. A Palavra de Deus não 
está entrando em nós como deve. Deus quer restaurar a harmonia em nosso 
espírito, alma e corpo, e a música tem essa capacidade de curar e unir o nosso 
ser. 

A música celestial não só nos cura individualmente mas também nos 
une uns com os outros de uma maneira que nenhuma outra coisa pode fazer. 
Através da mesma harmonia e ritmo, a música forma um ambiente semelhante 
ao de um rio de águas vivas onde todos podem nadar e mergulhar na presença 
de Deus, experimentando conjuntamente as maravilhas do Senhor. Por 
exemplo, quando alguém recebe um cântico espiritual na reunião, não deve 
estar despercebido daquilo que está se passando com os outros. Ele não deve 
se perder individualmente em Deus e realizar o seu culto particular. É 
importante escutar os outros cantando e entrar na mesma harmonia. Desta 
maneira o cântico espiritual não só traz uma bênção individual mas eleva toda 
a igreja para um nível superior. Os anjos gostam desta união e se aproximam  
 
 



 

 

para dar cobertura a reunião - cantando, tocando instrumentos e expulsando os 
demônios para longe. (Os anjos além de cantar tocam instrumentos. Não sei 
explicar como, mas tenho certeza que em algumas reuniões eles vêm para 
cooperar conosco, cantando e tocando seus instrumentos.) E então o som 
começa a subir a Deus, curando e restaurando nossa alma. Vidas curadas 
interiormente vão proclamar as bênçãos de Deus e curar outros. Nosso espírito 
unido com o Senhor e com os anjos nas músicas celestiais vai acertar 
novamente no rumo de Deus e desta forma o povo de Deus será unificado e 
curado para libertar toda a criação. 

Este mundo está cheio de amargura, tristeza, ódio, sofrimento e 
desespero. Depois de nossas almas serem curadas e restauradas pela música 
e a harmonia divinas poderemos transmitir vida e cura aos outros, pois teremos 
a solução para os problemas do mundo. Ate mesmo um sorriso neste mundo 
horrível tem poder para curar as pessoas. O amor de Deus é radiante e 
contagiante. O sorriso de uma alma em harmonia e paz com Deus tem uma 
força sobrenatural para transmitir amor e paz e esperança. As pessoas vão 
ficar encabuladas com o povo de Deus — vão perguntar: “Como podem sorrir 
assim? De onde vem tanta alegria? Onde vocês acharam as respostas para as 
ansiedades e inseguranças que afligem a todos?” O rio da vida fluirá 
abundantemente e todo aquele que tiver sede poderá beber, ser curado 
interiormente e começar a jorrar vida para outros. Este é o plano de Deus e a 
música será fundamental para o seu cumprimento. Assim como o fundamento 
da terra foi lançado no início, hoje precisa ser reajustado. A música não só 
expressará esta restauração como será usada para trazê-la. 

EXEMPLOS DO MINISTÉRIO DE MÚSICA NA BÍBLIA 

1 Sm 16.23. Deus deixou esse espírito maligno atormentar Saul porque 
ele estava fora da sua vontade. Deus é soberano e ele usa até demônios como 
seus instrumentos. Saul só sentia alívio quando Davi tocava a harpa para ele. 
O ministério de música espanta os demônios e cura a alma. 

2 Rs 3.14-18. Eliseu era um grande profeta mas nesta ocasião ele não 
tinha nada para falar. Ele precisava do Espírito de Deus descer sobre ele, e isto 
aconteceu através do harpista tocar. O ministério de música trouxe o Espírito 
de Deus sobre o profeta e então ele pôde profetizar a vitória de Israel sobre os 
moabitas. 

Quando temos músicas e louvores no Espírito nas reuniões, o espírito 
de profecia vem sobre a igreja. Isto é uma lei de Deus — através de música e 
louvor ungidos e a cooperação dos anjos com os homens, a palavra do Senhor 
é liberada. Se não há unção os anjos não se manifestam, parece que não há 
ambiente para eles, ficam constrangidos, amarrados. Mas quando entramos no 
Espírito podemos notar o instante quando os anjos chegam e começam a nos 
ajudar no louvor. Os demônios de dúvida e desânimo são expulsos e a palavra 
do Senhor começa a sair. 

1 Cr 15.16-22. Às vezes ficamos cansados de ler tantos nomes nesta 
passagem e ficamos perguntando porque Deus permitiu que fossem colocados 
na sua Palavra. Mas esses nomes são importantes porque mostram que o 



 

 

ministério da música era uma coisa definida. Havia levitas específicos para 
cada área e eram escalados por nome para cada função. Nós também temos 
nomes e precisamos ser separados para obras específicas na casa de Deus. 
Precisamos fazer coisas que ninguém mais está fazendo. O ministério de 
música não era uma coisa vaga ou espontânea; era bem organizado e 
planejado. 

Davi instituiu o ministério de música na casa de Deus. Moisés instituiu o 
ministério de sacrifícios. Precisamos destes dois ministérios restaurados hoje: 
dedicação sacrificial e louvor musical. 

Os levitas eram encarregados desse ministério e tinham um chefe, 
Quenanias, que era “entendido” para dirigir os louvores (v. 22). Hoje Deus quer 
levantar homens entendidos no ministério de música para restaurar o louvor na 
sua casa. Os anjos também vão cooperar nesse ministério para curar a alma 
do homem e restaurar a ordem no universo. 

1 Cr 25.1-7. Davi considerou o ministério de música tão importante que 
envolveu até os capitães do exército! Os capitães o ajudaram a separar certos 
levitas para o ministério de cânticos e louvores na casa de Deus. A música é 
ligada com as guerras do Senhor. Sem os levitas não haveria aquele som 
celestial que traz a vitória sobre os inimigos e suscita fé e coragem nos 
exércitos de Deus. 

Note a ligação entre profecia e música enfatizada várias vezes nesta 
passagem: “...para profetizarem com harpas, com alaúdes, e com címbalos” (v. 
1). “...a cargo de Asafe, que profetizava sob as ordens do rei” (v. 2). “...seis, a 
cargo de seu pai, Jedutun, que profetizava com a harpa...” (v. 3). “...filhos de 
Hemã, o vidente do rei...” (v. 5). O ministério de música era bem organizado e 
estruturado. Cada um estava no seu devido lugar de submissão e autoridade 
mas isto era apenas uma base para o Espírito mover espontaneamente em 
profecia. Os líderes na música eram também “videntes” e “profetizavam” com 
seus instrumentos. 

Os levitas eram “instruídos” no canto do Senhor (v. 7). Para eles tal 
ministério não era uma coisa mística ou “espiritual”. Eles estudavam música e 
aperfeiçoavam a técnica para louvar a Deus. Isto é necessário para a igreja 
hoje também. Os ministérios que atuam na área da música precisam ser 
instruídos a fim de que o Espírito tenha pessoas preparadas e aperfeiçoadas 
para expressar a sua melodia. 

2 Cr 29.25-31. Ezequias era um rei reto que queria restaurar o culto de 
Deus. Para restaurar a música ele estabeleceu os levitas segundo a ordem que 
Davi tinha instituído. Esta ordem não tinha se originado com Davi mas veio do 
Senhor para Davi através dos seus profetas (v. 25). Foi o próprio Deus que 
quis um ministério contínuo de música na sua casa. 

Tudo estava preparado, os levitas estavam em pé com os instrumentos 
de Davi e os sacerdotes com as trombetas (v. 26). O holocausto (que 
representa Cristo, o sacrifício perfeito) estava em ordem, e Ezequias ordenou 
que colocassem fogo no sacrifício. Então a fumaça e um cheiro suave começou 
a subir. Neste instante começou também o cântico do Senhor com as  
 
 



 

 

trombetas e o som dos instrumentos. Os anjos se aproximaram e toda a 
congregação se prostrou em adoração. Ansiamos pelo dia quando ninguém 
ficará sem participar do louvor. 

Este evento foi uma figura da restauração final da casa de Deus. A 
revelação do perfeito sacrifício (Jesus Cristo, sem nenhuma mistura das 
nossas obras) será restaurada juntamente com a música celestial cantada e 
tocada por pessoas separadas para isto. Aí, então, toda a congregação, toda a 
igreja, será levada a uma perfeita adoração. 

1 Co 14.15 É bom orar no Espírito e também com o entendimento. 
Podemos cantar no Espírito e também com o entendimento. Há momentos que 
é bom cantar com hinários e outros em que é melhor cantar no Espírito, 
espontaneamente. No avivamento Azusa havia tanto poder do Espírito que não 
conseguiam usar hinários. Os cânticos do Espírito enchiam as reuniões. Mas 
não devemos ser limitados. Deus pode usar os hinos e salmos escritos por 
homens inspirados para nos levar à sua presença também. Uma coisa é certa - 
seja no Espírito, seja com o entendimento, precisamos ter a unção e presença 
de Deus no ministério de música. Deus não se agrada de profissionalismo, 
apresentações e mera técnica humana. Sem o Espírito Santo a música não 
tem valor. 

Ef 5.18-21. Paulo relacionou vinho com o Espírito porque embriagar-se 
com vinho é semelhante a ficar cheio do Espírito. O mundo procura vinho para 
se esquecer dos problemas e entrar num falso descanso. Quando entramos no 
Espírito nós também nos esquecemos dos problemas mas experimentamos o 
verdadeiro descanso, pois Jesus está conosco. 

É interessante notar aqui que encher-se do Espírito e cantar no Espírito 
(v. 19) nos ajudam a submeter-nos uns aos outros (v. 21). Você tem dificuldade 
para se submeter aos outros? Cante mais no Espírito! Embriague-se mais no 
Espírito! A música que o Espírito coloca em nosso coração tem poder para nos 
curar e nos dar a paz, harmonia, e graça do Senhor de que tanto 
necessitamos. 

Hb 2.11,12. Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos pois tanto 
ele (o que santifica) como nós (os que são santificados) vêm todos de um só 
(Deus, o Pai tanto dele como nosso). Ele canta louvores no meio da 
congregação, junto conosco, pois somos seus irmãos. Jesus é o Espírito (2 Co 
3.17). Quando cantamos no Espírito é o próprio Jesus que está cantando 
louvores a Deus através de nós. Ele canta conosco e nós cantamos com ele e 
tudo isto acontece através do Espírito. 

MÚSICA E A LIBERTAÇÃO DA CRIAÇÃO 

Ap 14.1-5. Esta companhia de vencedores entoava um cântico novo que 
ninguém podia aprender, só os que se qualificaram para isto e foram 
comprados pelo sangue do Cordeiro (vv. 3, 4). Eles estavam com Jesus no 
monte Sião (v. 1), e cantavam para libertar e restaurar a criação. Você está 
esperando o som deste cântico novo? Quer aprendê-lo? Qualifique-se, pois, e  
 
 



 

 

esteja diante do trono junto com os quatro seres viventes, os vinte e quatro 
anciãos e os harpistas. Então o rio da água da vida vai começar a fluir e sarar a 
terra. 

Deus está formando um coral especial para cantar nestes últimos dias. 
Quem não fizer parte deste coral não vai conseguir aprender a cantar as notas 
e as melodias que ele vai ensinar e que irão libertar a criação. Aquela canção 
da criação que foi perdida e esquecida por causa do pecado não será 
restaurada mas será substituída por uma nova canção infinitamente superior e 
melhor — a canção da redenção e da restauração de todas as coisas. No 
princípio os anjos cantaram de alegria ao verem tudo sair de Deus. Tudo foi 
criado por ele para manifestar sua sabedoria, poder, glória e magnificência. 
Agora no fim os escolhidos dentre os homens cantarão de júbilo ao ver todas 
as coisas criadas voltarem para Deus. O propósito eterno de Deus será 
realizado, seus filhos entrarão na glória, e seu coração ficará satisfeito por 
alcançar uma vitória total sobre todas as ideias e planos de Satanás. O pecado 
e a queda só servirão no fim para tornar a glória de Deus muito mais gloriosa 
assim como as trevas realçam o brilho da luz. O fato de Deus ter criado tudo é 
estupendo e maravilhoso mas o fato dele receber tudo de volta, a despeito das 
tremendas tentativas de Satanás para frustrá-lo, é muito mais maravilhoso. 

Para aprender este novo cântico é necessário ser totalmente separado 
do mundo (“ser castos”), da mentira (“em sua boca não se achou mentira”), e 
da vontade própria (“seguem o Cordeiro para onde quer que vá”). É necessário 
ser irrepreensível e não pertencer à sociedade (são comprados dentre os 
homens), nem estar preso à terra e as coisas terrenas (foram comprados da 
terra). É necessário ter uma mente transformada e renovada (ter o nome do Pai 
e do Cordeiro escrito na fronte). Isto tudo mostra que há uma íntima ligação 
entre a música que libertará a criação e a justiça e santidade. A música 
celestial tem poder para produzir santidade e justiça em nossas almas e apagar 
o pecado e a rebeldia. Por outro lado, a justiça em nosso interior vai nos 
capacitar a cantar esta música. Funciona nos dois sentidos. Precisamos ouvir 
Jesus, o Santo e o Justo, cantando no Espírito, e isto curará nossas almas e 
nos capacitará a cantar a mesma melodia para assim curar outros ao nosso 
redor. Somente aqueles que se encaixam nos requisitos acima podem 
aprender o novo cântico. E somente aqueles que são escolhidos e comprados 
por Jesus como primícias suas poderão preencher os requisitos. 

Sl 96.1-3. Este salmo é uma profecia da libertação da criação através da 
música. O processo começa com um cântico novo dentro do nosso ser. Como 
podemos anunciar entre as nações a glória do Senhor? Através do cântico 
novo que libertará nosso interior e assim nos dará disposição e vontade para 
anunciar essas boas novas (da nossa libertação) a todo o mundo. 

Vv. 4-9. Este cântico novo flui de uma visão de Deus no seu santuário. 
Quando chegamos na sua casa e o contemplamos ali cheio de força e 
formosura (v. 6), nosso coração é curado e começamos a transbordar em 
cânticos e música. Como os anjos, não conseguimos mais nos conter e 
começamos a anunciar através da música profética a glória e beleza do 
Senhor. 

 

 



 

 

V. 10. Os fundamentos do mundo serão restabelecidos e não mais 
vacilarão. Foram firmados no início e por isto os anjos cantaram na criação. 
Foram abalados e se tornaram vacilantes através do pecado e da rebeldia de 
Satanás. A harmonia e ordem de Deus foram substituídas pela desarmonia e 
desordem da criação caída. Mas agora através do novo cântico que brota do 
coração de um povo que enxerga o reino invisível e inabalável que está no céu, 
este reino virá para a terra e os fundamentos do mundo voltarão a ser firmes e 
seguros novamente. 

A música celestial que existia no principio foi perdida, mas no fim será 
restaurada. Quando o Senhor reina e a sua vontade é feita, há justiça e ordem 
na terra. Isto firma o mundo numa base inabalável e produz a música celestial. 
Há uma ligação entre: o reino de Deus, a firmeza do mundo, e a música 
celestial. 

Vv. 11-13. Toda a criação começa a ser liberta por um cântico profético 
diante da iminente vinda do Senhor para julgar a terra e estabelecer o seu 
reino. Como no salmo 148 tudo no céu, na terra e no mar participa deste 
louvor. A visão de Deus no seu santuário faz brotar um cântico novo no meio 
do seu povo que passa então a cantá-lo para todas as nações e todos os 
habitantes do mundo. Isto começa a desmanchar todas as mentiras que 
Satanás tem colocado sobre os homens e a trazer o reino de Deus para a terra. 
O mundo se torna firme e estável e a música celestial começa a aparecer 
novamente, desta vez não só dos anjos mas de toda a criação, o céu, a terra, o 
mar e tudo que neles há. Para a criação começar a ser liberta não é necessário 
o Senhor chegar aqui em pessoa. Basta o cântico novo vindo do seu trono 
encher a terra e preparar o ambiente para a sua chegada e toda a criação 
começará a despertar como se fosse dum sono. Tudo começará a tremer em 
expectativa pois os primeiros raios da sua vinda começarão a libertar a criação. 
Quando o Senhor chegar não só homens e mulheres o estarão esperando com 
alegria e expectativa. Toda a criação estará ansiando por ele e começará a 
cantar um hino de louvor e júbilo na sua gloriosa vinda. 

Sl 98.1-9. Jesus é o braço forte de Deus (v. 1). Ele é a sua salvação e a 
sua justiça que trouxe a vitória para ser manifesta entre todas as nações. Este 
salmo repete os fatores que vimos no salmo 96. O novo cântico (v. 1) no 
coração do povo de Deus (Israel, v. 3) será ouvido por todas as nações (vv. 2, 
4, 7) e por fim toda a criação (o mar e sua plenitude, o mundo e os que nele 
habitam, os rios e os montes) louvará ao Senhor por causa da sua vinda para 
julgar a terra. Através da música toda a criação apresentará o Rei que fará 
novas todas as coisas. 

Precisamos nos despertar e agir pois somos o primeiro elo nesta 
corrente viva que trará a nova criação. O novo cântico virá primeiro a nós como 
o povo de Deus para depois se alastrar sobre toda a terra. Várias vezes na 
Palavra Deus afirma e até jura que a sua glória encherá toda a terra (Nm 14.21; 
Hc 2.14; Is 40.5). Um dos meios que ele usará para fazer isto é através do 
cântico novo na boca do seu povo (Sl 96.3, 6, 7), 

Você já está se preparando para celebrar com júbilo a vinda do Senhor 
juntamente com toda a criação? Precisamos entender mais sobre o ministério  
 
 



 

 

de louvor a Deus e da música em conjunto com os anjos. Os anjos estão 
querendo se aproximar de nós para ajudar-nos a entrar nesse ministério. 
Vamos procurar o som celestial que curará nossa discordância interior. 
Estejamos apercebidos pois o Espírito Santo vai fazer essa obra e os anjos 
estão prontos para participar dela conosco. No mundo inteiro Deus está 
preparando seu povo para este fim. 

MÚSICA PROFÉTICA 
por Clive Garrett 

Ainda há de se ouvir no meio do povo de Deus uma expressão de 
música que nos comoverá e nos desafiará além das nossas emoções naturais. 
Esta música não consistirá de belos hinos sobre nossas doutrinas ou ideias. Ao 
contrario, ela nos elevará e nos colocará na presença do Rei dos reis. Este 
artigo nasceu da convicção de que temos dado apenas um fraco início na área 
de música profética. Existe uma esfera musical totalmente nova a ser 
descoberta. 

Antes de falarmos sobre música profética, devemos estabelecer alguns 
princípios. Profecia tem a ver com comunicação. Ela toma daquilo que está no 
céu e o traz para a terra. Profecia é Deus expressando o seu coração e a sua 
carga para o seu povo. Tem a ver com o propósito final de Deus de ver o seu 
reino estabelecido na terra através do seu povo. Pode ser uma palavra 
específica a um indivíduo ou grupo, ou pode expressar princípios que Deus 
quer desenvolver na igreja inteira. Profecia também é Deus tornando sensível a 
sua presença. O que ele tem a dizer não pode ser analisado e nem dissecado. 
Profecia comunica o Espírito de Deus e por isso exige uma resposta espiritual 
e não analítica. 

Profecia geralmente vem em forma de palavras. Como pode então ser 
profética uma sequência de notas musicais? Seria fácil responder que as 
palavras de uma profecia podem ser cantadas ou que pode se escrever um 
cântico que expresse o que Deus quer falar, mas isso seria incompleto. A 
música é uma forma de expressão que é diferente das palavras, mas ao 
mesmo tempo as complementa. Transmite o “sentimento” de uma coisa. Cria 
um espírito no ambiente e comunica uma emoção. Ao mesmo tempo, ela não 
compete com a palavra oral pois temos percebido que a palavra em si 
transmite espírito e não teoria. 

Os teólogos alemães Karl Barth e Rudolf Bultmann colocavam grande 
ênfase na palavra falada como a maneira que Deus se. comunica. Preferiam a 
música de Mozart à de Bach porque podiam simplesmente apreciar Mozart, 
enquanto Bach procurava “pregar” demais através da sua música. Em 
contraste com isso, precisamos ver que a música pode oferecer uma 
plataforma para a palavra oral de Deus e pode fazer parte dessa palavra. 

A música pode comunicar o espírito do que Deus está dizendo à igreja 
utilizando-se das emoções em vez da mente como caminho para o espírito do 
homem. A carga do coração de Deus não é uma série fria e predeterminada de  
 
 



 

 

afirmações divinas. Precisamos reconhecer o papel das emoções para se ouvir 
a palavra de Deus. Ele é o Todo-poderoso Senhor de toda a criação que tem 
um glorioso propósito a realizar. É, portanto, totalmente impróprio responder a 
sua revelação de uma maneira impassível. Precisamos mais e mais ser 
comovidos pelo que Deus tem para nos dizer. Seria errado se nossa resposta 
não fosse além das emoções. Entretanto, uma liberação dos nossos 
sentimentos acompanhando a nossa vontade vai ajudar e não impedir a nos 
apropriarmos de tudo que Deus tem para nós. 

A música tanto pode tocar as nossas emoções como prover um meio 
para a emoção se expressar. Uma música que estamos ouvindo pode resumir 
e expressar tudo que nós mesmos estamos sentindo na nossa busca de Deus. 
Ela pode também transmitir o que Deus está sentindo de uma maneira que não 
pode ser definida. Assim como Deus não pode ser limitado nem preso, da 
mesma forma a música não pode ser restrita. Quando o Espírito de Deus está 
se movendo, uma música profética pode produzir muitos sentimentos e estados 
de ânimo diferentes no ambiente. Há muitas nuanças diferentes na música 
quando Deus toma conta dela. A despeito do que dizem os manuais de música, 
o tom menor nem sempre expressa tristeza! 

Um dos papéis mais importantes da música profética é tomar a palavra 
de Deus e expressá-la de uma forma diferente. Um cântico profético, por 
exemplo, pode pegar uma mensagem profética de uma hora e expressá-la em 
cinco minutos. Isso não é mérito ou demérito para nenhuma das formas de 
ministério; é simplesmente a criatividade de Deus se expressando de diversas 
maneiras. Uma olhada em Êxodo 15 nos mostrará que no cântico de Miriã foi 
dito em um versículo o que Moisés levou um capítulo inteiro para dizer. Ela 
respondeu profeticamente à declaração da vitória de Deus através de Moisés. 
Ela inspirou outros a expressar em cântico o que ela mesma vira de Deus. 

Aqueles que possuem um espírito profético podem assumir um papel 
especial em relação à música se Deus lhes tiver concedido dons neste sentido. 
E evidente que alguns dos profetas do Velho Testamento usavam cânticos 
proféticos como uma das muitas formas em que sua carga era transmitida. 
Isaías exprimiu sua mensagem profética num cântico sobre a vinha (Is 5.1 ss), 
e pelo que parece Ezequiel usava cânticos proféticos e música frequentemente 
(Ez 33.32). Isso pode incluir tanto músicas preparadas como totalmente 
espontâneas. 

Há ocasiões em que o Espírito Santo concede um cântico ou música ao 
seu profeta no ambiente de louvor. É comum Deus usar aqueles que têm 
talento musical para isso, mas sempre haverá exceções quando Deus escolhe 
revelar seu poder dando um cântico para quem não tem ouvido musical! É mais 
provável, porém, que Deus irá ampliar sobrenaturalmente os dons musicais 
que já deu a alguém ao invés de dar um cântico para uma pessoa que 
basicamente não tem talento musical. 

Geralmente a música espontânea funciona a partir de um alicerce de 
muita preparação. Se quisermos expressar espontaneamente na música o que 
Deus está sentindo, então precisamos dar atenção ao desenvolvimento de 
habilidades técnicas. O profeta musical precisa depender de Deus no seu  
 
 



 

 

treino musical assim como em outras áreas de sua vida. O treino não anula a 
espontaneidade, ao contrário, abre possibilidades para maior espontaneidade. 
Se você pode tocar acordes no violão, então Deus vai usar os seus acordes. 
Mas se você pode tocar escalas e arpejos além de acordes, então você está 
oferecendo a Deus uma extensão maior de capacidade musical através da qual 
ele pode se expressar. 

Também precisamos fugir da ideia que quando preparamos algo de 
antemão, automaticamente deixa de ser profético. Bruce Yocum escreve: 
“...você não pode compor uma música profética, só pode recebê-la” 
(PROFECIA, pg 92). Entretanto, isso restringe excessivamente a criatividade 
de Deus. Deus deseja se envolver tanto na composição de músicas que 
expressem o seu coração como nas músicas que são totalmente espontâneas. 
Receber uma palavra de Deus nem sempre é como um lampejo deslumbrante. 
Frequentemente vem com o senso que Deus deseja falar alguma coisa, e 
envolve o profeta numa busca de clareza sobre aquilo que Deus está falando. 
Em outras palavras, receber uma profecia muitas vezes envolve meditação e 
diálogo com Deus. 

Podemos dizer o mesmo sobre música profética. Muitas vezes pode 
haver uma percepção que Deus nos quer comunicar algo na música, mas pode 
levar tempo para chegar. Uma vez gastei mais de duas semanas em 
comunhão com Deus a respeito de uma determinada carga para compor uma 
música profética. Em outras ocasiões tenho recebido a música inteira no prazo 
de uma única noite. Há algumas cargas que carregaremos até mesmo por anos 
antes de vir a hora certa para liberá-las em música para o povo de Deus. 
Estejamos abertos para Deus usar diferentes métodos de inspiração em 
ocasiões diferentes! 

Uma das coisas mais importantes que devemos reconhecer é que 
geralmente profetizamos daquilo que Deus já nos deu e daquilo que Deus já 
operou nas nossas vidas. Um cântico ou composição musical não é profético 
se independentemente decidirmos sentar-nos para compor alguma coisa. 
Como na profecia verbal, assim também na música precisamos esperar em 
Deus para saber o que ele tem para dizer à igreja. Em última análise é somente 
isso que garante que a nossa preparação e treinamento técnico não dominarão 
e deslocarão a realidade de Deus da nossa música. 

Não podemos compor música profética se não conhecermos o coração 
de Deus em relação aos seus propósitos. Se tentarmos meramente escrever 
músicas cristãs aceitáveis, terão um som de “segunda mão”. As pessoas vão 
saber que não estamos realmente experimentando o que estamos cantando. 
Já que a vida inteira do profeta é singularmente ligada com Deus, ele 
descobrirá que Deus exigirá dele aquilo que expressou na música, assim como 
ele faz com nossas palavras. Ele pode descobrir que custa caro escrever 
músicas proféticas. É preciso experimentar alegria para compor músicas 
alegres, mas como fazer com a tristeza? O profeta precisa entrar na angústia e 
desapontamento de Deus se ele quiser comunicar essas coisas ao povo de 
Deus. Semelhantemente, um cântico sobre a experiência de “deserto” vai 
cumprir-se na vida do profeta um dia. A composição de músicas pode ser 
perigosa! 

 



 

 

Pode-se perceber do que foi dito que não podemos ser ingênuos na 
nossa aplicação da música. Precisamos reconhecer que três acordes no violão 
não podem expressar tudo! Precisamos também ver a música profética como 
uma parte integral do que Deus está fazendo em nossa vida, e não como um 
mero complemento que forma a parte agradável das nossas reuniões. Mais e 
mais precisamos ter expectativa de que a música profética será um 
acontecimento nas nossas vidas e que mudará o nosso rumo, e não apenas 
será algo para nos abençoar. Muitas pessoas me dizem que minhas músicas 
as abençoaram. Sinto, porém, que o sinal de que realmente consegui atingi-las 
será quando alguém chegar para mim enfurecido por causa de algo que 
expressei na música! 

A verdade sobre a nossa situação atual é que tanto em termos de 
habilidade técnica como em composição (embora talvez não em expressão 
lírica e poética) o mundo secular é melhor do que nós. Também tem mais 
dinheiro para empregar na composição de melhores músicas do que temos à 
disposição na igreja. O objetivo de Deus é inverter essa situação, mas nunca o 
conseguiremos fazendo de conta que somos melhores do que realmente 
somos. 

Uma das coisas que nos restringem é o nosso conceito musical bitolado. 
Se quisermos compor música criativa, nova e cheia de vida, que comunica algo 
de Deus, teremos que ir além da distinção entre música clássica e popular. 
Deus não tem compromisso com estilo nenhum! Precisamos ampliar o alcance 
da nossa percepção musical. Por que supomos ingenuamente que a música 
existe simplesmente para nos agradar? Há ocasiões em que ela pode nos 
causar dor a fim de ser realmente profética. Sem dúvida podemos tirar proveito 
se ouvirmos uma ampla variedade da melhor música que está sendo produzida 
pelo mundo. Como ocorre com a literatura, precisamos selecionar e discernir 
onde há um espírito nocivo. A medida que ouvimos uma variedade mais ampla, 
teremos um acervo maior de capacidade musical disponível para Deus usar 
nos seus propósitos proféticos. 

O propósito de termos discursado sobre música profética foi abrir para 
nós possibilidades novas e empolgantes nessa área. O que realmente importa 
é que Deus resplandeça através da nossa música. Anelamos pelo dia quando 
pudermos pegar a música do céu e tocá-la na terra a fim de que a glória que 
envolve o trono de Deus possa irradiar-se através do seu povo. Precisamos 
conscientizar-nos das nossas limitações e absolutamente não podemos vender 
as nossas almas ã música como fazem muitos músicos profissionais. 
Entretanto, podemos abrir nossos corações a Deus e pedir-lhe para mostrar-
nos novas formas de expressão. A palavra de Deus não pode esperar pelo 
nosso aperfeiçoamento técnico, mas podemos oferecer a capacidade musical 
que temos e confiar que ele nos dê mais. 

 



 

 

ADORAÇÃO E MÚSICA 
por Graham Perrins 

Adoração é a resposta do coração aos tratamentos de Deus para 
conosco. Já ouvi muitas vezes alguém dizer que adoramos a Deus pelo que ele 
é e o louvamos pelo que ele faz. Na verdade, a Bíblia não estabelece nenhuma 
distinção clara entre esses dois aspectos. Só podemos conhecer como Deus é 
pelo que ele fez. Conhecemo-lo porque ele escolheu se revelar por palavra e 
por ação. 

Deus não é uma peça de museu para ser admirado abstratamente. Ele 
não é uma divindade desligada que exige reverencia de longe. Ele não é 
distanciado da sua criação. Ele se identificou com o homem feito ã sua 
imagem. 

Por Deus ter falado conosco e agido em nossas vidas, nós o 
conhecemos. Ao conhecê-lo e experimentar sua graça, nós o adoramos. Por 
ele ter escolhido revelar-se de uma forma pessoal, a adoração deixa de ser 
ritualística e torna-se um encontro emocionante. Adoração, então, não é 
admirar conceitos teológicos de Deus. Nem é um entendimento mental dos 
diversos atributos que compõem a personalidade de Deus. Adoração não 
nasce do nosso estudo de Deus, mas da nossa experiência com ele. O estudo 
pode ser vital para auxiliar nosso entendimento; mas a adoração é mais do que 
entender e mais do que apreciar. Nos altos e baixos da vida, nas alegrias e nas 
tristezas, aprendemos a reconhecer a mão de Deus. Experimentamos a 
declaração de Paulo que Deus faz todas as coisas cooperarem juntamente 
para o bem daqueles que o amam e são chamados de acordo com o seu 
propósito. A teologia de Deus é vivificada na experiência. A adoração é 
formada na bigorna dos duros baques da vida. 

Adoração não é apenas um ato a ser praticado numa reunião da igreja 
ou na nossa “hora tranquila”. Ocorre quando eu aprendo a responder a Deus. 
Ocorre quando reconheço a Deus no meio da angústia e libero das 
profundezas o meu coração em submissão. Mais do que palavras ou liturgia, 
adoração é a liberação dos nossos espíritos. Nas pressões da vida transpomos 
o entendimento humano e o íntimo responde ao íntimo, o espírito ao Espírito. 

Se a música for desempenhar um papel vital na adoração, ela também 
precisa ser resultado de vida e não só de capacidade natural. Ela também 
precisa brotar do espírito do homem, expressando o sentimento e o espírito 
daquilo que Deus está dizendo e fazendo. 

Os músicos podem tocar seus instrumentos para expressar seu próprio 
espírito e não só para treinar uma determinada composição musical. Podem 
expressar suas emoções e frustrações. Podem liberar sua alegria e sua 
consciência de Deus. Os traumas e trivialidades da vida podem tornar-se notas 
numa música em submissão. 

Adorarão e música podem harmonizar-se juntas como expressão 
daquilo que Deus está dizendo e fazendo agora nas nossas vidas. Desta 
forma, tornam-se proféticas. São contemporâneas e relevantes. 

 



 

 

Há também um lado coletivo para tudo isso. Quando reunimo-nos com o 
povo de Deus é este aspecto coletivo que precisa ser enfatizado. 

Muitos se apresentam para mostrar como são bons ao tocar, cantar ou 
compor músicas. O que sua apresentação fez para realmente liberar ou edificar 
a igreja é uma pergunta que ninguém faz. A música precisa ser muito mais do 
que uma apresentação. Ela precisa liberar a igreja. Nossos próprios dons e 
habilidades foram dados para equipar os outros para o seu serviço. A nossa 
contribuição deve fazer o corpo crescer e edificar-se em amor. A maioria dos 
conjuntos que tenho ouvido e os concertos que tenho assistido passam 
rapidamente de uma música para outra. A congregação na maior parte fica 
passiva. Não tem participação nenhuma na música além de apreciá-la. 

Não é suficiente que os músicos liderem a congregação em cânticos e 
hinos. Precisamos mais do que números musicais nomeio da nossa reunião. A 
música deve servir a congregação criando uma plataforma para o povo entrar 
em adoração e ministério. Os músicos precisam ser sensíveis àquilo que Deus 
está fazendo com o povo em qualquer momento determinado e estar 
preparados para que sua música contribua para aquele fim. 

Ao invés de formar uma lacuna entre os músicos e a congregação, eles 
podem agora ser reunidos como uma voz profética unida. A palavra que Deus 
está falando agora pode ser captada por todos. Cada um pode dar àquela 
palavra uma expressão individual, para juntos formarem uma sinfonia de 
corações e vozes que adoram a Deus em espírito e em verdade. 

- 00O00 - 

“MÚSICA PROFÉTICA” e “ADORAÇÃO E MÚSICA” foram traduzidos de dois 
artigos publicados originalmente nos números 10 e 11 da revista “PROCLAIM”. 
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