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CONECTADOS
COM DEUS
Aniversariantes
10/11
Marcelle da Silva de Araújo
Milton Luis Vilar de Araújo
12/11
Arlete Rodrigues de Oliveira
Debora Regina Carvalho do Nascimento Angelo
Iraci Francisca da Conceição
13/11
Cris3ane de Carvalho Maia Mar3ns
14/11
Aline dos Santos Horta
Patrícia Monteiro de Morais Balbino de
Cerqueira
Raquel Meireles Severino
15/11
Tirza Regina Bento Ribeiro
16/11
Cosme da Conceição Alves
17/11
Débora Samek Mendes
18/11
Antonio Claudio de Jesus Abdalah
Arley Cardoso dos Santos
Divone Rodrigues Ferreira
19/11
Ana Paula Santana Miranda
Larissa Schuenck da Silva
Ledir Andrade Barros
Maria Celeste de Oliveira Pereira
Marilza Elizabeth Fernandes de Oliveira
Thallyta Nascimento Alves
20/11
Simone Vieira da Silva
23/11
Daniel Vital de Sousa
Deijani Ferreira da Rosa
24/11
Daniel Gomes Lima Bezerra
25/11
Lucas Souza Magalhães
27/11
Geane Barbosa de Souza
Neide Ramos Lauredo Gama
28/11
Edna Maria Nascimento de Lima
Lenita Pessoa de Carvalho
Rodolfo Liandro Micol da Silva
29/11
Marcos Cordeiro Pessanha

Por que fazer Música?
No mês de Novembro, em nossas igrejas
Ba3stas celebramos o mês da música e no dia
22 o dia internacional do músico. No dia 11
comemoramos o aniversário do Coral Dorivil
de Souza, coral da igreja, dentre tantas outras
coisas que poderia falar aqui. Que mês mais
fes3vo e especial para quem é músico ou gosta
de música ou se envolve com a música,
sobretudo na casa de Deus.
Pensando sobre isso, me veio uma breve
reﬂexão sobre a importância da música em
nossas vidas e a alegria de fazer música na
casa de Deus.
A música não é um ﬁm em si mesma, ela
precisa ir além do que se toca ou canta. Para
quem a faz, ela precisa ser um meio de ligação
que conecte a igreja a Deus. Ela não pode
roubar a cena, precisa ser na medida certa. A
música também não pode atrapalhar o culto,
seja por conta de um instrumento muito alto,
desaﬁnado, com barulhos estranhos, ou com
cantores que chamam atenção para um
detalhe ou outro que não a música. A música
não é deﬁnida por um es3lo ou por um músico
que toca bem demais ou por outro que não
toca tão bem assim. A música precisa tocar a
alma, ir além das palavras, tocar a emoção na
mesma proporção em que fomenta o
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raciocínio lógico, a razão.
Sem a música a vida seria um erro, já aﬁrmava o ﬁlósofo Friedrich Nietzsche.
E de fato seria mesmo. Consegue se imaginar sem a música no seu dia a dia?
Permita-se usar a música como um facilitador entre você e Deus, como uma
ferramenta de adoração. Que a música não seja seu único elemento de adoração,
mas que seja uma ferramenta, uma “arma” de adoração. “Então louve,
simplesmente louve...” já dizia um trecho de uma canção da cantora Cassiane.
“Tudo o que tem vida louve o SENHOR! Aleluia” (Salmo 150:6 – NVI).
Tudo o que temos e somos vem dEle e retorna para Ele. A Ele pois, glória e
louvor.
MM Thiago Balbino
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