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A música sacra é uma das mais importantes áreas na 
Igreja, motivos que nos levam a explorar o assunto mais a 
fundo para o perfeito entendimento. 
 

A MÚSICA É A LINGUAGEM DAS LINGUAGENS! 
 
Desde quando existe? Primeiro se falou ou a música 
precedeu a palavra? A Bíblia responde: 
 

“Onde estavas tu, quando as estrelas d’alva alegremente 
cantavam?” 

Jó:38 
 

Então vemos que a música precedeu! 
 

 
 
Ela dá início aos trabalhos religiosos e os finaliza. Em 
Igrejas de nomes diferentes, esse costume toma nomes 
diferentes, como: 
• Prelúdio 
• Louvor 
• Coral 
• Meia Hora 

 
Mas, por quê? 
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Além do Louvor e Adoração contidos e realizado 
nos cultos a Música Sacra tem ainda alguns 
encargos: 

1. Comunhão 
2. Preparação Espiritual 
3. Didática e Evangelismo 

 
1 - COMUNHÃO: O QUE É? 
Koinonia (do grego κοινωνία) significa comunhão. 
• Termo muito comum nas igrejas, que significa: 

Companheirismo 
• Participação 
• Compartilhamento e  
• Contribuição  
• com o próximo e com Deus. 

Então, é comunhão quando estamos participando 
COLETIVAMENTE. 
Quando duas ou mais pessoas fazem coisas juntas, 
em harmonia, estão em comunhão. 
Nesses encontros, cantamos, tocamos, a música faz 
parte de nossa alegria, traduz nossa alegria. 
 
2 – PREPARAÇÃO ESPIRITUAL – O QUE É? 
• É Adorar a Deus em silêncio, só, enquanto 

ouvimos os hinos ou prelúdios que estão sendo 
tocados. 

• Nos acalmamos e deixar falar o Espírito Santo 
ao coração. 

• A música nesta hora tem a missão de 
AMOLECER o coração para a palavra. 

• É tornar fértil o terreno (coração) onde será 
plantada a palavra. Atitudes que nos tornam 
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pessoas melhores e nos conectam com Deus. 
Elas são a base da espiritualidade. 

• Só nós e Deus! Sem letra para cantarmos, sem 
conversa para nos distrairmos, nossos olhos 
fechados, a música bem interpretada nos elevando, 
e nossos pensamentos também se elevando.  

 

ISSO FAZEMOS SOZINHOS, EM ORAÇÃO 
SILENCIOSA, DURANTE O PERÍODO ANTERIOR 

AOS TRABALHOS:  
NOS CONECTAMOS COM DEUS! 

 
3 – DIDÁTICA e EVANGELISMO 
É quando nos valemos das músicas, utilizamos a 
música para ensinarmos conteúdos bíblicos, 
histórias, conforme nos orienta a palavra:  
“A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, 
em toda a sabedoria, ensinando-vos e 
admoestando-vos uns aos outros”  
Colossenses 3:16 
 
Partes da Bíblia: 
Pedro, Tiago e João no barquinho (3x) 
No mar da Galiléia  
 
Jogaram as redes, mas não pegaram peixe (3x) 
No mar da Galiléia 
 
Jesus mandou jogar do outro lado (3x) 
No mar da Galiléia 
 
Puxaram a rede cheia de peixinhos (3x) 
No mar da Galiléia 
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Bom Comportamento Cristão 
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INSTRUMENTO MUSICAL: ÓRGÃO 
 
Foi o primeiro instrumento de teclas, considerado o 
mais complexo de todos os instrumentos musicais. 
Remontam sua criação por volta do século 3 a.C. 

Era chamado de ÓRGÃO HIDRÁULICO, pois  
dependia da água, ativada por fontes naturais como 

uma cachoeira, para produzir e empurrar o ar 
comprimido pela água para dentro dos tubos. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_teclas
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A partir do século 4 d.C., tal princípio foi substituído 
pelo PNEUMÁTICO, no qual o fornecimento de ar se 
dava por meio de foles operados manualmente.  
 
No século X  foram introduzidos nas igrejas 
ocidentais e passaram a ser construídos em 
tamanhos diversos. É um dos instrumentos musicais 
que mais impressiona por sua imponência. 

Órgão de tubos de Christian Müller (séc. 18) 
Igreja de Saint Bavo em Haarlem - Holanda 

 

 
Rio de Janeiro, Mosteiro de São Bento, datados de 

1562. 
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Encontram-se sobretudos nas igrejas, de culto 
cristão católico e protestante, mas também em 
teatros e salas de concerto, escolas de música e 
casas particulares (órgãos de estudo). 

 

Com o passar do tempo, as Igrejas passaram a 
adquirir órgãos menores, como os eletrônicos, que 
imitam com os DRAWBARS a sonoridade do órgão 

de tubos, ainda possuindo timbres DIGITAIS de 
instrumentos de cordas, sopros e percussão. 

Esses órgãos, denominados SPINETTI, são órgãos 
DOMICILIARES, menores em seu corpo assim como 
possuindo pedaleiras de uma só oitava, fabricados 

com a intenção de suprir o mercado de jovens 
senhoras que estudaram piano em sua vida e 
casaram-se deixando de lado a música, que 

surgiram na década de 50 nos Estados Unidos, 
fabricados pela LOWREY e depois seguidos por 

outras fábricas. 
 

No Brasil, temos muitos órgãos de tubos, mas a 
nossa realidade econômica não nos permite sempre 

a compra do mais caro, como HAMMOND, 
YAMAHA, ROLAND, WERSI, BALDWIN, 

PANASONIC, LOWREY,  
mas temos ótimas marcas nacionais, com 

DRAWBARS, que podemos ter em nossas igrejas 
como: 

HARMONIA, TOKAI, etc.,  
 que podem ser escolhidos pelo móvel e ótima 

qualidade dos sons. 
 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja
https://pt.wikipedia.org/wiki/Concerto
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ROUPA  
Não existe uma roupa própria para tocar órgão, 
mas.... 
Quando tocamos de saia: ela deve ser solta o 
suficiente para permitir o deslocar das pernas e pés 
pela pedaleira sem precisar suprimir movimentos. 
A saia muito justa pode causar desconforto, pois 
conforme movimentamos as pernas e pés, ela tende 
a subir, o que pode causar constrangimento e 
preocupação para a organista. 
O vestido também não deve ser muito justo para não 
impedir os movimentos dos braços, pernas e pés. 
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TÉCNICA 
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MAS... O QUE SÃO DRAWBARS? 
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DRAWBARS 
 

 
 

Sons Analógicos – registros deslizantes 
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Um conjunto completo de drawbars: 
 

        2 REGISTROS MARROM (MAIS ESCUROS) 
 

        Fl 16’- Fundamental –  
        soa 1 oitava ABAIXO do que está escrito. 
        Fl 5 1/3- Harmônico (1/3 da Fl 16) 
        soa uma 5ª acima do que está escrito 
 
       4 REGISTROS BRANCOS (ou os mais claros) 
 

FL 8’, 4’, 2’,1’. Todos são fundamentais, soando um 
uma oitava acima do outro. 
 

O Fl 8’ é a ALMA DO ÓRGÃO. É o único registro 
que não é transpositor, isto é, soa EXATAMENTE o 
que está escrito na partitura. 
 

TODOS OS OUTROS REGISTROS SÃO 
TRANSPOSITORES 

 
4 REGISTROS NEGROS (ou os MAIS ESCUROS) 
 

Fl 2 2/3’, 1 3/5’, e 1 1/3’. 
Esses registros “quebrados”, são frações dos 
Fundamentais, são os HARMÔNICOS. 
Não desafinam conforme se pensa – são lindos 
quando misturados aos outros. 
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A vírgula que vem depois de Fl’, é a medida em pés 
de cada tubo, o tamanho do tubo que o registro irá 

imitar: 
Cada pé mede 33 cm. 
Então multiplicamos por 33 o número do nome de 
cada instrumento. 
Assim: Fl 16’= 16 x 33cms = 5,28 cm. 

 
Registrações Indicadas para Hinos escritos na 

REGIÃO do DÓ 3   
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REGISTRAÇÃO PARA HINOS NA REGIÃO DÓ 4 
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