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PRINCÍPIOS QUE ORIENTAM O CRISTÃO  
 
 
A música com a qual o cristão se deleita deve ser regida pelos seguintes princípios: 
 
1. Toda música que se ouve, toca ou compõe, quer seja sacra ou secular, 
 
deve glorificar a Deus. "Portanto, quer comais quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo 
para a glória de Deus." (I Cor. 10:31.) Este é o princípio bíblico fundamental. Tudo o que não atende a 
esse elevado padrão, enfraquecerá nossa experiência com Ele. 
 
2. Toda música que o cristão ouve, toca ou compõe, quer seja sacra ou secular, deve ser a mais nobre e 
melhor. "Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, 
tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum 
louvor, nisso pensai." (Filip. 4:8.) Como seguidores de Jesus Cristo, que aguardam e esperam unir-se ao 
coro celestial, vemos a vida na Terra como um preparo para a vida no Céu e uma antecipação dela. 
 
Desses dois fundamentos – glorificar a Deus em todas as coisas e escolher o mais nobre e o melhor – 
dependem os demais princípios relacionados abaixo, para a escolha musical. 
 
3. A música se caracteriza pela qualidade, equilíbrio, adequação e autenticidade. A música favorece 
nossa sensibilidade espiritual, psicológica e social, como também nosso crescimento intelectual. 
 
4. A música apela tanto ao intelecto como às emoções, afetando o corpo de forma positiva. 
 
5. A música revela criatividade e obtém melodia de qualidade. Se harmonizada, deve ser usada de uma 
forma interessante e artística, com um ritmo que a complemente. 
 
6. A música vocal emprega versos que estimulam positivamente a capacidade intelectual como também 
nossas emoções e nosso poder da vontade. Os bons versos são criativos, ricos no conteúdo e bem 
compostos. Focalizam no positivo e refletem os valores morais; instruem e enaltecem; e estão em 
harmonia com a sólida teologia bíblica. 
 
7. Os elementos musicais e literários operam juntos e em harmonia para influenciar o pensamento e o 
comportamento em concordância com os valores bíblicos. 
 
8. A música mantém judicioso equilíbrio dos elementos espiritual, intelectual  e emocional. 
 
9. Devemos reconhecer e aceitar a contribuição de culturas diferentes na adoração a Deus. As formas e 
instrumentos musicais variam grandemente na família mundial adventista do sétimo dia, e a música 
proveniente de uma cultura pode soar e parecer estranha a outra cultura. 
 
Fazer música adventista do sétimo dia requer a escolha do melhor. Nessa tarefa, acima de tudo, nos 
aproximamos de nosso Criador e Senhor e O glorificamos. Cumpre-nos aceitar o desafio de ter uma 
visão musical diferenciada e viável, como parte de nossa mensagem profética, dando assim uma 
contribuição musical adventista importante e mostrando ao mundo um povo que aguarda a breve volta 
de Cristo. 
 
Fonte: www.ja.org.br 

 
 


