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inistrar adoração é uma arte e, como 
tal, conduzir a igreja no louvor a 

Deus é algo que pode ser aprendido e 
aperfeiçoado dia a dia. Deus procura 
verdadeiros adoradores que O adorem em 
espírito e em verdade (Jo. 4:23-24) e Ele 
tem convocado e capacitado pessoas para 
exercerem  o  ministério  de  música   na   
igreja  (I Cr.15:2; I Cr. 6:31-32; II Cr. 
29:25). Para tanto, precisamos estar 
conscientes de nosso chamado para esta 
obra (II Cr. 29:11) e buscarmos uma vida 
espiritual aprovada pelo Senhor (I Cr. 
15:25-28; II Cr. 29:34) e uma preparação 
técnica (I Cr. 25:7) para exercermos um 
ministério abençoado e frutífero. 
 
Seguem, ao lado, algumas orientações 
práticas para quem deseja ministrar o 
louvor na igreja. Isto não é um método 
nem uma regra definitiva. São, apenas, 
orientações que podem ser seguidas ou 
não. São, portanto, flexíveis e podem 
variar dependendo de onde forem 
aplicadas. 
 
Acima de tudo, o dirigente ou ministro de 
música deve buscar de todo seu coração, a 
direção e a unção do Espírito Santo de 
Deus. 
 
Que o Senhor os abençoe! 
 
  
 
    

COMO COMEÇAR:  
 
01. Comece com músicas fáceis, que a 

congregação conheça. 
02. Conduza o louvor com suavidade, mas 

com autoridade. 
03. Evite exortar o povo para que ele seja 

mais expressivo. 
04. Evite distrações e mantenha o controle. 
05. Evite chamar atenção para si ou para o 

grupo. 
06. Ministre de olhos abertos, sempre que 

possível. 
07. Guie o povo com sua voz. 
08. Avise à congregação antes de fazer 

uma mudança no cântico. 
09. O dirigente deve observar o tipo de 

reunião em que vai ministrar o louvor. 
10. Marque ensaios e esforce-se para que 

todos estejam presentes. 
11. Reserve um tempo, no ensaio, para 

oração e estudo da Palavra. Todos 
devem participar! 

12. Procure a tonalidade correta das 
músicas, antes de começar a cantá-las. 

13. Seja organizado e pontual. 
14. Distribua a lista de corinhos, com as 

respectivas tonalidades, para todo o 
grupo. 

15. Comunique ao grupo a possibilidade 
de mudanças eventuais no roteiro das 
músicas. 

16. Separe as transparências com 
antecedência. 

17. O dirigente deverá checar se os 
instrumentos e aparelhagem de som 
estão em devidas condições de uso. 

18. O som das vozes e dos instrumentos 
não devem estar mais altos que o som 
da congregação. 

19. Todos que estão envolvidos no louvor 
devem estar em unidade de espírito e 
de mente. 

20. Esteja submisso ao líder, pastor etc. 
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MINISTRAÇÃO 
 
01. Músicos a postos. 
02. Cuidado para não cansar a Congregação. 
03. A quantidade de músicas do louvor.  
04. Os músicos e o vocal devem estar atentos àquele que estiver conduzindo o louvor. 
05. Evite citar a letra dos cânticos quando esta já estiver sendo projetada. 
06. Evite repetir, muitas vezes, um cântico, se já não houver um fluir na adoração. 
07. Evite fazer a congregação sentar e levantar, muitas vezes, durante o louvor. Organize os cânticos! 
08. Seja objetivo na ministração! Fale só o que o Espírito Santo, realmente, colocar no seu coração. 
09. Deixe a adoração fluir 
10. A importância dos corais � expressividade. 
 

MINISTRANDO HINOS NOVOS 
  

01. O dirigente deve saber bem as melodias e letras dos hinos decorados, além de ser afinado. 
02.  Os hinos não devem ser nem muito grandes nem muito difíceis, caso sejam novos. 
03.  Se o hino tiver um ritmo difícil, o dirigente deve primeiro treinar e ensinar o ritmo correto e só 

depois a melodia. 
04.  Caso o hino tenha uma determinada passagem difícil em sua melodia, o dirigente deve se deter 

mais nesta parte, cantando várias vezes, de muitas formas, a mesma passagem, até que toda a 
congregação esteja cantando corretamente. 

05.  Quando o corinho tiver gestos, o dirigente deve conhecê-los bem. Os gestos devem ser ensinados 
por último. 

06.  É importante que haja algum instrumento para acompanhar a igreja no louvor, de preferência 
violão, guitarra ou teclado. 

07.  Se o hino é novo, a congregação deverá ouvir o dirigente cantá-lo, pelo menos uma vez, antes de 
começar a cantar. 

08.  Para que a igreja assimile bem os hinos novos, é necessário que eles sejam cantados não apenas nos 
cultos de domingo à noite, mas em todos os trabalhos e reuniões, sempre que possível. 

09.  Providencie a letra do cântico, com antecedência, e faça com que toda a igreja a tenha em mãos ou 
projetada no retroprojetor ou no data-show. 

10.  Não crie outras vozes na hora de ensinar um cântico novo, para não confundir a congregação e 
atrapalhar o aprendizado correto da melodia da música. Logo que a igreja estiver cantando bem 
firme, aqueles que têm facilidade e sabem criar outras vozes (contralto, tenor etc.) poderão fazê-lo. 
 


