
 
 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE MÚSICA E ARTES CÊNICAS 

 

 

PÂMELLA BARROS VIEIRA DAMASCENO 

 

 

 

 

 

O ENSINO DE MÚSICA NA CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia 

2019 



 
 

PÂMELLA BARROS VIEIRA DAMASCENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ENSINO DE MÚSICA NA CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
ao Curso de Música – Licenciatura, 
Habilitação em Educação Musical, da Escola 
de Música e Artes Cênicas da Universidade 
Federal de Goiás, como requisito parcial para a 
obtenção do grau de Licenciada em Música. 

Orientadora: Prof. Ms. Vanessa Bertolini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia 

2019 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor, através do Programa de Geração Automática do 
Sistema de Bibliotecas da UFG. 

Barros Vieira Damasceno, Pâmella 
      O ENSINO DE MÚSICA NA CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL 
[manuscrito]  / Pâmella Barros Vieira Damasceno. - 2019. 
       47 f.  

      Orientador: Profa. Vanessa Bertolini . 
      Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade 
Federal de Goiás, Escola de Música e Artes Cênicas (Emac), 
Música: Educação Musical, Goiânia, 2019. 
      
   

      1. Educação musical não formal. 2. Prática instrumental coletiva. 3. 
Comunidade religiosa. I. , Vanessa Bertolini, orient. II. Título. 

CDU 78 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

Dedico este trabalho aos meus Pais, Divino e 

Matildes, 

e ao meu Esposo Wátila, 

por terem feito todo o possível para que esse 

sonho pudesse ser realizado. 

Sem vocês eu não teria conseguido. 

 



 
 

AGRADECIMENTO 

A Deus, por ter me proporcionado a oportunidade de realizar este desejo do meu coração e por 

ter me guardado em todos os momentos. 

Aos meus pais, que me apoiaram, incentivaram e fizeram o necessário para que eu me 

mudasse do interior para a capital em busca dessa realização profissional. Jamais me 

esquecerei o que fizeram por mim nessa fase. 

Ao meu esposo, pela ajuda e compreensão em todos os momentos fortes quanto frágeis. Por 

tantas vezes ter tido paciência e com palavras sábias tem me acalmado e dado ânimo. És 

simplesmente incrível. 

À minha querida orientadora, não poderia ter feito escolha melhor. Sou grata pela paciência 

que teve comigo, me orientando de forma espaçosa para a liberdade de escrita, mas sendo 

firme e competente na hora que precisava. 

Aos professores da universidade, que tiveram compreensão com minhas dificuldades e tem 

me auxiliado no decorrer do curso. 

Aos colegas de curso, que foram companheiros tanto nas horas tranquilas como desafiadoras. 

Não poderia deixar de agradecer ao encarregado regional e local, às examinadoras e aos 

instrutores de música que tem se disponibilizado em me ajudar com algumas informações 

sobre o ensino musical na Congregação. São pessoas pelas quais eu tenho um grande carinho 

e respeito. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Louvai-o com o som de trombeta; louvai-o com 

o saltério e a harpa. 

Louvai-o com o adufe e a flauta; louvai-o com 

instrumento de cordas e com órgãos. 

Louvai-o com os címbalos sonoros; louvai-o com 

címbalos altissonantes. 

Tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor. 

Louvai ao Senhor.” 

(Sal. 150: 3-6) 

 

 



 
 

RESUMO 

A presente pesquisa consiste em uma análise sobre o ensino de música no contexto de uma 

comunidade religiosa denominada por Congregação Cristã no Brasil. O motivo para tal 

escolha do tema está diretamente relacionado à história de vida da autora intimamente ligada 

à Congregação, como também para exemplificar o ensino musical inserido nessa Igreja, como 

sendo uma forma de educação musical não formal. No decorrer deste trabalho foram 

analisados quais são os processos de ensino e aprendizagem presentes nesta instituição, além 

de adentrar-se na história de como surgiu a igreja e a orquestra. Fundamentados em autores 

como Flick (2009), Gil (2008) e Wolff (2004), a pesquisa será de abordagem qualitativa, 

baseados na análise de documentos e na observação participante. As Igrejas não são 

instituições oficiais de ensino, para isso, utilizou-se neste trabalho denominar a Congregação 

Cristã no Brasil como um espaço de educação não formal, que com o decorrer dos anos, 

segundo a autora, mantém-se apresentando características distintas das demais instituições 

religiosas. Sua qualidade musical tanto quanto sua forma de ensino elevou-se, e resultaram em 

uma verdadeira Escola. Esta hoje, pode ser considerada como uma das maiores escolas de 

musicalização em espaço não formal da comunidade, devido a quantidade comprovada de 

músicos formados pela mesma. 

 

Palavras-Chave: Educação Musical Não Formal; Prática Instrumental Coletiva; Comunidade 

Religiosa. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta pesquisa tem como foco o ensino de música no contexto de uma comunidade 

religiosa chamada Congregação Cristã no Brasil. No decorrer deste trabalho foram analisados 

os processos de ensino e aprendizagem presentes nesta instituição, além de adentrar-se na 

história de como surgiu a igreja e a orquestra. Baseado na análise de quantidade de músicos, a 

Congregação é caracterizada como a igreja que possui a maior orquestra do mundo. Diante 

disso, seria importante um trabalho discorrendo sobre como ocorre seu ensino de música, 

conhecendo seus métodos e recursos didáticos de ensino, ou seja, conhecer a didática que 

permeia o meio musical dessa instituição religiosa. 

A pesquisadora faz parte desta comunidade desde quando nasceu. Nascida no interior 

de Goiás, em uma cidade chamada Britânia, aos 12 anos de idade iniciou seus estudos 

musicais, tendo como professoras: sua avó e sua tia. Logo mais, continuou seus estudos com 

mais duas organistas que se mudaram para lá. Britânia sempre teve muita necessidade na parte 

musical. As primeiras aulas de música iniciaram no ano de 1984, porém, estas eram 

destinadas somente aos irmãos músicos que se interessavam em ingressar na orquestra. Após 

4 anos, iniciou-se as aulas de música para as organistas. Ambas as aulas eram ministradas por 

irmãos professores de outras cidades, só após o ingresso na orquestra, que os novos músicos e 

as novas organistas formadas, tinham liberdade para repassar todos os conhecimentos, ou seja, 

ensinar música para outros que tinham desejo em aprender. Devido a necessidade de organista 

e a facilidade da pesquisadora em tocar os hinos, o seu primeiro teste musical foi realizado em 

2008, acontecendo de forma muito simples e cobrado apenas na parte prática. Devido a falta 

do estudo da teoria, este foi um dos grandes obstáculos na faculdade, quando a pesquisadora 

se deparou com colegas músicos que vieram de anos e anos, com estudos em conservatórios 

de música. 

 O Curso de Educação Musical da Universidade Federal de Goiás é um sonho 

realizado. Com poucas semanas se preparando para o vestibular, descobrindo o que era 

solfejo, ditado melódico, foi uma feliz surpresa o ingresso neste nível superior. Com o 

propósito de aprender música nos seus mais variados conceitos, para assim poder melhorar a 

condução como organista da Congregação Cristã no Brasil, é desejo da futura professora 

poder auxiliar seu pai no cargo que ele exerce em sua cidade natal, e claro, exercer uma 

profissão, infelizmente ainda pouco valorizada na sociedade dos dias atuais. 
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 É importante observar a capacidade do Ensino Musical em proporcionar mudanças 

significativas para todos que aprendem música, principalmente se os estudos forem iniciados 

ainda nos primeiros anos de vida. Este é o caminho que a organista que escreveu este trabalho 

deseja seguir – musicalização, seja de bebês ou crianças –. 

Este trabalho se baseia em vivências e práticas experienciadas durante anos, como 

organista da orquestra e também como filha do responsável pela parte Musical na Igreja. O 

fato de acompanhar o pai sempre que pode, fez com que obtivesse informações valiosíssimas 

do ministério musical – do qual não serão citados nomes –, mas que foram de grande utilidade 

para que este trabalho fosse realizado com total cautela, procurando ditar com veracidade e de 

forma respeitosa sobre o que acontece no ensino de música na igreja. 

O trabalho teve como objetivo geral a investigação de como ocorre o ensino de música 

na Congregação Cristã no Brasil; e como objetivos específicos é verificar as condições e fases 

para ingresso na orquestra e no grupo de estudo musical; entender como se dá a participação, 

disciplina, ordem e execução dos hinos; compreender quem são os responsáveis pela 

orquestra e quais suas atribuições e analisar como ocorre os programas de aprendizagem 

musicais e os grupos de estudos musicais. 

O procedimento metodológico de investigação utilizado nesta monografia é a 

abordagem qualitativa, apresentando uma descrição detalhada do caso referente ao ensino de 

música na Congregação. Segundo Flick (2009), a pesquisa qualitativa é de particular 

relevância no estudo das relações sociais devido à pluralização das esferas da vida. Conforme 

o mesmo, esta abordagem possibilita a inserção no campo mergulhando no contexto estudado 

e suas relações com a pesquisa. 

Como técnicas de produção de dados, foram escolhidas a observação participante, que 

como Gil (2008) define: 

 

[...] ou observação ativa, consiste na participação real do conhecimento na vida da 
comunidade, do grupo ou de situação determinada. Neste caso, o observador assume 
até certo ponto, o papel de um membro do grupo, daí porquê pode se definir 
observação participante, como técnica pela qual se chega ao conhecimento da vida 
de um grupo a partir do interior dele mesmo. (GIL, 2008, p. 103) 

 

Assim como também a análise qualitativa de alguns documentos, que segundo Wolff 

(2004), os documentos são artefatos padronizados, na medida em que ocorrem habitualmente 

em formatos particulares: anotações, relatos de casos, rascunhos, atestados de óbito, 

observações, diários, estatísticas, relatórios anuais, certificados, julgamentos, cartas ou 

opiniões de especialistas. Foram também, incluídas algumas entrevistas com pessoas 
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qualificadas no assunto, como o Encarregado Regional, o Local, a Examinadora e os 

Instrutores de música. 

Esta pesquisa está dividida em quatro capítulos. No primeiro capítulo, é 

resumidamente relatado sobre a educação não formal, incluindo a educação musical não 

formal. Nos dois próximos capítulos conta-se a história de como surgiu a Congregação e a 

Orquestra e finaliza-se no quarto capítulo sobre a metodologia adotada no ensino de música 

dessa igreja. 

Partindo do ponto de que para se adquirir conhecimento não precisa necessariamente 

estar inserido numa escola de ensino regular, surgem três tipos de educação específicas. 

Dentre elas, a educação não formal se faz presente e necessária para ser relatada nesta 

pesquisa de trabalho. 

O fato de a pesquisadora estar no meio da orquestra, e com proximidade aos que 

detêm os dados oficiais disponíveis, da Congregação, contribuíram para esta pesquisa. 

Acredita-se que este trabalho será de grande proveito e utilidade para aqueles que se 

interessarem por lerem e descobrirem um pouco mais do grande movimento que acontece 

nesse meio de ensino musical, além de demonstrar como o ensino não formal de música toma 

total proporção numa igreja, utilizando métodos simples criados pelos próprios irmãos da 

igreja, ou seja, predominantemente tradicionais, e talvez um dos principais diferenciais, seja 

os professores de música não tão qualificados para a dimensão em que a música se tornou 

dentro dessa comunidade, fazendo com que músicos do seu meio ingressassem num ensino 

superior tendo como formação musical apenas a aprendizagem de música adquirida dentro da 

igreja. Através desta pesquisa, espera-se comprovar a eficácia de uma educação não formal, 

prevalecendo seu principal conceito, a intencionalidade, porque por mais que seja um tipo de 

educação preconizada como insuficiente para a atualidade, neste trabalho espera-se 

comprovar o contrário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

1. EDUCAÇÃO NÃO FORMAL 

  

 

Como forma de transmitir seus significados culturais, ao longo da história da humanidade, 

a educação de cada grupo social ou sociedade desenvolveu-se de diferentes formas e em 

variados aspectos. Estabeleceram-se a partir disso, três modalidades específicas de educação: 

educação informal, educação formal e educação não formal. Nesse sentido, Arroyo (2002) nos 

diz que: 

 

Aprendemos que o tempo de escola não é o único espaço de formação, de 
aprendizado e de cultura. O fenômeno educativo acontece em outros espaços e 
tempos sociais, em outras instituições, nas fábricas, nas igrejas e terreiros, nas 
famílias e empresas, na rua e nos tempos de lazer, de celebrações e comemorações, 
no trabalho. 

  

Nesta pesquisa o foco será a educação não formal, mas é interessante conceituar 

brevemente sobre os demais tipos de educação existentes. Inicia-se então, a contextualização 

pela educação informal. Ela é baseada na transmissão cultural, ou seja, sua prática é mais 

espontânea; é a educação adquirida em casa, no convívio com a família, numa conversa entre 

amigos, num momento de entretenimento como a leitura de um livro ou assistindo a uma 

apresentação de teatro. Como diz Gohn (2016), o informal é carregado de valores e culturas 

próprias, de pertencimento e sentimentos herdados. Enfatizando um pouco mais sobre a 

educação informal, Brandão (1986) diz que o espaço educacional não é escolar. Ele é o lugar 

da vida e do trabalho: a casa, o templo, a oficina, o barco, o mato, o quintal. Espaço que 

apenas reúne pessoas e tipos de atividade e onde o fazer faz o saber. 

 Partindo para o segundo conceito de educação, chega-se à educação formal, que é a 

mais convencional de todas elas, no Brasil. A educação formal nada mais é que a educação 

exercida e transmitida pelas escolas, com todas suas burocracias, estruturações e 

normatizações existentes, ou seja, a educação formal é a educação escolarizável, onde estão 

presentes a escola, o aluno e o professor, alfabetizando, ensinando conteúdos de disciplinas 

como história, matemática, geografia, enfim, transmitir a cultura de forma estruturada, 

organizada e sistemática fazem parte da educação escolar formal. 

 Relacionado ao tema que interessa nesta pesquisa, chega-se à educação não formal. 

Educação um pouco complexa e muito abrangente para se explicar devido a sua grande 

diversidade de experiências. Para isso, citarei três exemplos. O primeiro citado por Gohn 

(2001, p. 91) dizendo que: 
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Nos anos 70, definiram a educação não-formal como uma atividade educacional 
organizada e sistemática, levada a efeito fora do marco de referência do sistema 
formal, visando propiciar tipos selecionados de aprendizagem e subgrupos 
particulares da população, sejam estes adultos ou crianças. 
 

Tido como referência sobre a educação não formal, inclusive para Gohn, Afonso (1992, p. 

86-87), define essa educação como: 

 

Ação educativa realizada e estruturada em organizações distintas das escolares 
(podendo levar a uma certificação), tendo como característica a não fixação de 
tempos e locais e a flexibilidade na adaptação dos conteúdos de aprendizagem a 
cada grupo concreto. 
 

Como último exemplo, Libâneo (2002, p. 89) enfatiza que: 

 

A educação não-formal, por sua vez, são aquelas atividades com caráter de 
intencionalidade, porém com baixo grau de estruturação e sistematização, 
implicando certamente relações pedagógicas, mas não formalizadas. 

 

A educação não formal surgiu pioneiramente através dos movimentos sociais, talvez seja 

por isso, a caracterização por muitos de que a não formalidade seja destinada a pessoas de 

baixa renda, porém, a educação não formal vai muito além disso. Ela teve início no Brasil nos 

anos de 1970, quando a comunidade se reunia em salões paroquias para debaterem sobre 

assuntos pertinentes a toda população, chamadas leituras de mundo, ou seja, desde o início 

por mais que seja classificada como educação não formal, ela sempre foi caracterizada como 

uma educação intencional, carregada de objetivos e práticas. Afirmando sobre, Gohn 2014 diz 

o seguinte: 

 

A educação não formal operacionalizava-se em discussões e representações teatrais. 
A parte da cultura entrava pela área das artes, tais como a dança, a música de 
protesto. Tudo isso atuava como forma educativa, no campo da educação não 
formal. Atualmente, com o desenvolvimento tecnológico, não se usam mais as 
cartilhas, assim como os estudantes não escrevem tanto nos muros para protestar; 
são os blogs e as comunicações via internet que acabam tendo esse papel de 
mediação e interlocução entre os movimentos sociais. 

 

Entende-se por educação não formal a maneira como ela é transmitida no ambiente 

educativo, porém, fora do ambiente da escola formal. Ela é totalmente intencional, mas 

diferente da educação formal, o ensino e a aprendizagem são relacionados a realidade do local 

e a necessidade de quem está inserido nesse meio, e sua estruturação pedagógica leva em 

conta as características e a cultura presentes naquele grupo. 
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O espaço onde ocorre a educação não formal são variados, mas são muito oferecidas 

por Organizações Governamentais (Ogs), como em Organizações Não Governamentais 

(Ongs), tendo foco em duas orientações objetivos educacionais: 1 – cunho mais político e 2 – 

cunho mais socializadora. Segundo a autora Olga Von Simson (2001, p. 9-13): 

 

A educação não-formal caracteriza-se por ser uma maneira diferenciada de trabalhar 
com a educação paralelamente à escola [...]. A transmissão do conhecimento 
acontece de forma não obrigatória e sem a existência de mecanismos de repressão 
em caso de não aprendizado, pois as pessoas estão envolvidas no e pelo processo 
ensino-aprendizagem e tem uma relação prazerosa com o aprender. [...] As 
atividades de educação não-formal precisam ser vivenciadas com prazer em um 
local agradável, que permita movimentar-se, expandir-se e improvisar, 
possibilitando oportunidades de troca de experiências, de formação de grupos (de 
proximidade, de brincadeiras e de jogos, no caso das crianças e jovens), de contato e 
mistura de diferentes idades e gerações [...]. A educação não-formal considera e 
reaviva a cultura dos indivíduos nela envolvidos, incluindo educadores e educandos, 
fazendo com que a bagagem cultural de cada um seja respeitada e esteja presente no 
decorrer de todos os trabalhos, procurando não somente valorizar a realidade de cada 
um, mas indo além, fazendo com que essa realidade perpasse todas as atividades. 
[...] Os espaços de educação não-formal deverão ser desenvolvidos seguindo alguns 
princípios como: apresentar caráter voluntário, proporcionar elementos para a 
socialização (grifo nosso) e a solidariedade, visar ao desenvolvimento social, evitar 
formalidades e hierarquias, favorecer a participação coletiva, proporcionar a 
investigação e, sobretudo, proporcionar a participação dos membros do grupo de 
forma descentralizada.[...] Faz-se necessário garantir a construção de um vínculo 
afetivo entre as partes que participam desta proposta visando à elaboração de 
práticas significativas para a população envolvida. As práticas educativas, nessa 
linha, costumam utilizar e explorar as mais diversas formas de linguagem e 
expressão: corporal, artística, escrita, teatral, imagética, envolvendo, por exemplo, 
áreas ligadas ao meio ambiente, ciências naturais e lógico-matemáticas. Nessa 
multiplicidade de práticas, encontram-se maneiras de se reelaborarem a valorização 
e a autoestima da população com a qual se trabalha, fornecendo uma pluralidade de 
possibilidades de comunicação e, assim, abrindo-se ‘canais’ para a expansão e a 
explicitação de sentimentos, emoções e desejos. 

 

A Educação de cunho político, citada também como um ambiente de aprendizado, 

foge sobremaneira do foco principal deste trabalho. Desta forma, optou-se por não o 

exemplificar aqui, pois entende-se que sua visão seja totalmente relacionada à educação não 

formal mais socializadora. 

O universo das artes tem sido um dos grandes campos de desenvolvimento da educação 

não formal, e dentre as vertentes de arte existentes, a música tem se tornado a principal 

atividade realizada nesse meio. Daniel Gohn (2003) afirma que a música tem sido, por suas 

características de ser uma linguagem universal e de atrair a atenção de todas as faixas etárias, 

o grande espaço de desenvolvimento da educação não-formal. 

No tópico anterior constataram-se diferentes e variados espaços onde a educação não 

formal pode ser inserida, e na música não poderia ser diferente. Antigamente, a educação 

musical era vista somente com foco para e sobre o ensino formal, mas BELLOCHIO (2003, 
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p.2) diz que “com os anos, outros temas passaram a compor as pautas investigativas, tais 

como a educação musical não formal e em espaços alternativos, processos de 

autoaprendizagem, educação musical e mídias; dentre outros”. 

 

Essa talvez tenha sido uma “virada epistemológica” da área quando assimilamos a 
proposta de sistematização da área de educação musical feita por Kraemer (1995), 
fundamentada no princípio de que a prática pedagógica musical encontra-se em 
vários lugares, ou seja, os espaços onde se aprende e ensina música são múltiplos e 
vão além das instituições escolares. (Souza, 2007, p.28). 

 

Além de encontrar espaço nas escolas de educação básica, a música encontra-se em 

meio a projetos sociais e culturais. Não é surpresa alguma conhecer histórias de músicos que 

iniciaram sua vida musical em espaços não formais de ensino como em projetos sociais, 

ONGs, bandas e grupos musicais e principalmente em igrejas. Um dos principais objetivos de 

se aprender música nesses espaços alternativos seria a socialização do indivíduo, ou seja, a 

utilização dela para ajudar na prevenção de constrangimentos sociais e no combate ao risco 

social que essas pessoas poderiam sofrer no futuro, além de ser um espaço formador de 

personalidade, fazendo com que o aprendiz integre de forma decente a sociedade. 

Almeida (2005, p. 49) discorre que antes dele chegar ao curso de Licenciatura em 

Música, “[...] passei por igrejas, academia de dança, escolas específicas de música”. E isso 

condiz muito com a situação da pesquisadora, pois antes de ingressar no ensino superior de 

música, ela ingressou nas aulas de música da sua igreja, que é um espaço não formal, mas 

totalmente organizado quanto ao ensino musical inserido nela. 

 

A música no contexto da igreja tem suas particularidades, como a atividade musical 
constante, o repertório utilizado, a exposição pública dos executantes, os 
instrumentos e agrupamentos musicais utilizados, a formação do profissional que 
atua nesse contexto, os conteúdos abordados e devido a isto, deve ser refletida com 
seriedade e deve ser oferecida uma boa formação para aqueles que atuam nesse 
contexto. (Lorenzetti, 2012, p.15). 

 

Mesmo que as igrejas não sejam instituições oficiais de formação musical, Freitas 

(2008) observa que está ocorrendo um aumento relevante do número de alunos que vêm das 

igrejas evangélicas, ingressando nas Universidades. É fato que a música no contexto religioso 

tem se tornado um espaço importante para o direcionamento de pessoas para a formação 

musical superior, mas ela não está vinculado somente nessa direção, Martinoff (2010) observa 

que “[...] há um grande número de alunos não apenas em cursos superiores de música, mas em 

toda a educação básica, que são protestantes atuantes em suas igrejas na área musical”. 
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A educação musical tem se tornado cada vez mais presente no ensino não formal, 

passando a ocupar variados espaços nos dias atuais, tornando-se muito amplo e destinado para 

diversos tipos de públicos. O contexto de educação não formal e educação musical não formal 

estão compreendidos nas atividades de ensino intencional em que existem responsáveis 

dedicados a ensinar e por outro lado estão os que querem aprender. 
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2. CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL 

 

 

O fundador da Congregação se chamava Louis Francescon, e nasceu dia 29 de março de 

1866, na comarca de Cavasso Nuovo, Prov. de Udine (Itália). Jovem mosaísta¹, chegou a 

Chicago em 3 de março de 1890, após cumprir o serviço militar na américa do norte. 

Em dezembro de 1891, através da pregação do irmão Miguel Nardi, Francescon 

renovou sua fé, e em março de 1892, criou, juntamente com um grupo evangelizado por M. 

Nardi, e algumas famílias da fé “Valdense”, a primeira Igreja Presbiteriana Italiana, sendo 

Louis eleito como um dos três diáconos; após alguns anos seria também elevado ao posto de 

ancião. 

Em uma noite de joelhos em seu quarto, Francescon lendo o Cap. 2 da carta aos 

Colossenses, verso 12: “[...] sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela 

fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos”; diz ter ouvido uma voz, e esta se repetiu 

mais duas vezes: “Tu não obedeceste a este meu mandamento”. Como membro da Igreja 

Presbiteriana Italiana, Louis falou com os companheiros sobre o batismo determinado nas 

escrituras, mas todos se manifestaram contra ele. Após 9 anos, em Lake-front de Chicago, 

Francescon foi imerso nas águas, com mais 18 pessoas que compartilhavam do mesmo 

sentimento. Pouco tempo depois, apresentou sua carta de demissão de ancião, secretário e 

membro daquela Igreja e ressaltou que aquela decisão não era por ele premeditada, mas 

ordenada pelo Senhor, e quem quisesse também ser participante das promessas de Deus, 

necessitaria segui-lo e obedecê-lo, conforme a palavra de Deus ordenava. Aqueles que 

obedeceram ao mandamento também abandonaram a Igreja. Resolveram então, se unir na 

casa de Louis, e alguns desses irmãos tiveram grandes inspirações, mas logo entraram em 

desacordos. Isso fez com que Francescon o separasse deles. 

Em abril de 1907, Louis Francescon encontrou-se com um dos primeiros colegas que 

se afastou da igreja, como ele. Ele afirmou ter recebido a Promessa do Espírito Santo em Los 

Angeles, e por meio dele também, Louis ficou sabendo que na W. North Ave, 943, havia 

ocorrido uma “Promessa”, atribuída, de acordo com eles, ao Espírito Santo. Francescon 

começou a frequentar os cultos e seu coração se aquietou, pois logo depois, foi escolhido 

como ancião da Congregação. Lá permaneceu até 29 de junho de 1908, pois em 08 de março 

de 1910, Louis Francescon determinado pelo desejo de seguir suas intuições, e pensamentos,  

 

Mosaísta: Que ou aquele que trabalha em obras de mosaico; mosaicista. 
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partiu para São Paulo, dizendo estar seguindo a voz de Deus. No Jardim da Luz encontrou-se 

 com um italiano chamado Vicenzo Pievani (ateu) morador em Stº. Antônio da Platina – PR, 

para quem lhe falou da graça de Deus. Após dois dias, V. Pievani voltou a Stº. Antônio da 

Platina e no dia 18 de abril Francescon partiu para o mesmo destino, chegando na cidade em 

20 de abril. 

Louis não conhecia uma palavra do idioma português, achava-se sem dinheiro e 

doente, porém, chegando àquele local encontrou na janela a esposa do italiano Vicenzo 

Pievani. Como Louis Francescon não era esperado, chegou com cautela, mas tudo em seu 

coração o fez acreditar que estava no lugar certo. Foi bem recebido na casa de Pievani e sua 

esposa, e poucos dias depois, presidiu um batismo onde ambos foram batizados, juntamente 

com mais 9 pessoas. 

 

“Eis como o benigno Deus começou Sua Obra: Pelo batismo na água, segundo o 
mandamento do Senhor Jesus, fomos tirados das seitas humanas e de suas teorias; 
pelo Dom do Espírito Santo Ela foi animada e engrandecida, nada mais havendo 
necessidade de acrescentar, pois os resultados falaram e ainda falam desta 
maravilhosa Obra feita pela mão de Deus, e só a Ele dada a honra e glória por Jesus 
Cristo, Bendito em Eterno”. (RESUMO DA CONVENÇÃO, 1936, p. 47). 

 

 

      FIG 1: Primeira Igreja da Congregação Cristã no Brasil em Santo Antônio da Platina – PR 

 

Em 20 de junho, Louis Francescon foi ameaçado de morte e partiu de Stº. Antônio da 

Platina com destino a São Paulo. Na capital paulista ele abre uma pequena sala de oração, e 

20 pessoas entre Presbiterianos, Batistas, Metodistas e Católicos Romanos, aceitam a graça. 

Assim adquiriram o imóvel onde foi fundada a primeira Congregação Cristã no Brasil, 

que de início era ‘Do Brasil’, mas por questões doutrinárias, houve a mudança de nome para 

‘No Brasil’. 
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“A Congregação Cristã no Brasil é uma comunidade religiosa fundamentada na 
doutrina apostólica (Atos 2:42 e 4:33), organizada nos termos do artigo 44, inciso IV 
da Lei 10.406/02, apolítica, sem fins lucrativos, constituída de número ilimitado de 
membros, sem distinção de sexo, nacionalidade, raça, ou cor, tendo por finalidade 
propagar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor a Deus, tendo por 
cabeça só a Jesus Cristo e por guia o Espírito Santo (São João, 16:13). (ESTATUTO, 
2013, p. 4 e 5). 

 

A sede administrativa de todas as Congregações que professam a mesma fé e doutrina, 

se localiza na Capital de São Paulo – Brás. Há 84 anos acontece no local mencionado, uma 

Assembleia e Reunião Geral de Ensinamentos com duração de cinco dias. A parte espiritual é 

governada pelo Conselho dos Anciães mais Antigos do Brasil, e dela são eleitos os novos 

Anciães e Diáconos, além de serem editados e publicados os tópicos anuais de ensinamentos 

para as demais congregações do Brasil, sendo assim considerada a reunião de maior poder 

decisório.  Diz o Estatuto de 1968, no artigo 16: 

 

A fim de conservar a unidade de Espírito do povo de Deus, far-se-á realizar 
anualmente na capital de S. Paulo uma reunião de Ensinamentos para todas as 
Congregações da mesma fé existentes no país, devidamente representadas pelos 
irmãos Anciões, Cooperadores do Ofício Ministerial e Diáconos e será presidida 
pelo irmão Ancião local mais antigo no ministério. ¶ Único: Após essa Reunião 
anual, será também realizada a Assembléia Geral Ordinária (CCB, 1968, apud 
Yuasa, 2001, p. 283). 
 

 

FIG 2: Congregação Cristã no Brasil na cidade de São Paulo – Brás 

Em um dos artigos contidos no Estatuto da Congregação (2006, p. 10), diz que “[...] 

nela não existe hierarquia, entretanto, é respeitada a antiguidade entre os membros do 

Ministério. Quanto a isso, o teólogo Norbert Hans Christoph Foerster (2006, p. 121-138), 

explica o seguinte: 
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A Congregação Cristã no Brasil constrói a sua hierarquia, portanto, de maneira bem 
específica, como gerontocracia. Nesta, o sistema político está nas mãos dos 
membros mais velhos da comunidade. A sua liderança se apoia no fato de serem os 
mais velhos, seja de idade, seja de tradição. Isso quer dizer que o ancião não será 
necessariamente o mais velho, mas pode ser aquele que iniciou a tradição e 
evangelização no local. Ele é eleito pela assembleia dos anciãos e somente por ela, 
após muita oração. Afirma-se que a assembleia dos anciãos não elege de livre 
vontade, mas ora para descobrir quem é que Deus predestinou para ser ancião. 
(Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 8, n. 8, p. 121-138, outubro de 2006). 

 

Existem no Brasil aproximadamente 22.000 igrejas da Congregação; um total de 

30.000 irmãos do ministério e 124.779 pessoas já foram batizadas. Além de inúmeras 

Congregações em outros países como África do Sul, Bélgica, Cabo Verde, Dinamarca, El 

Salvador, Fiji, entre muitos outros. 

 Como se percebe, desde o início da CCB, o núcleo ministerial desta comunidade 

religiosa não faz uso de teologia, e sim, se dizem guiados por Deus, através de revelações do 

Espírito Santo. Para divulgações de trabalhos realizados, a Igreja não se utiliza de nenhum 

tipo de panfletos ou qualquer outro material de propaganda escrito, nem de meios eletrônicos 

e de comunicação via internet, rádio e TV, isso é devidamente proibido. É necessário e 

importante ressaltar alguns pontos principais contidos no Estatuto (2013 p. 7 e 9): 

  A receita da Congregação Cristã no Brasil, é auferida apenas por coletas e ofertas 

voluntárias e anônimas; 

 Não faz jus a qualquer remuneração o membro exercente de qualquer cargo ou função, 

ministerial ou não, pelo exercício dessas funções; 

 Todo o patrimônio adquirido em nome da Congregação Cristã no Brasil, é fruto de 

contribuições e de ações voluntárias em benefício dela; 

 Dar-se-á a extinção da Congregação Cristã No Brasil, quando for comprovado que não 

existem fiéis que sigam a mesma Fé e Doutrina, em todo o Território Nacional, 

destinando-se o seu patrimônio a asilos, orfanatos, escolas e hospitais públicos. 
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3. A ORQUESTRA 

 

 

Em maio de 1932, o fundador da Congregação Louis Francescon, convocou uma 

reunião com a presença de alguns irmãos anciãos, diáconos e um grupo de jovens, cujo 

objetivo era orarem a Deus sobre a necessidade da existência de um conjunto musical nas 

igrejas. Logo após as orações, muitos da irmandade se interessaram em iniciar os estudos 

musicais e assim foram formando as primeiras orquestras. Diante disso, após 22 anos da 

fundação da CCB, a Orquestra Musical surgiu com um único intuito, auxiliar a irmandade no 

cantar dos hinos durante os cultos. 

 

 

FIG 3: Primeira orquestra da Congregação Cristã no Brasil 

 

A orquestra da Congregação segue a mesma linha tradicional das demais orquestras 

profissionais, porém, na CCB existe uma tradição onde o conjunto musical é composto por 

músicos (homens) e organistas (mulheres). Os homens têm à disposição vinte e dois tipos de 

instrumentos a sua escolha para tocarem, e as mulheres tocam somente o órgão. Cada músico 

e organista arca com a compra e despesa do seu próprio instrumento. Em todas as igrejas 

existem apenas um órgão a disposição, e como o número de organistas é muito grande, entre 

elas são feitos rodízios, onde uma organista fica responsável pela execução musical durante 

um culto, ou seja, apenas uma organista toca. Dependendo da ocasião, ou de cada região, 
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podem ser colocadas de duas até três organistas para tocarem num mesmo culto. Importante 

ressaltar que a organista faz parte da orquestra, portanto, o órgão é incluso na orquestra, ou 

seja, tanto os instrumentos que os músicos tocam, quanto o órgão tocado pelas irmãs, são 

executados conjuntamente durante o entoar dos hinos nos cultos. 

Assim, como acontece a participação na Congregação, para fazer parte do conjunto 

musical, todos devem professar a mesma fé e doutrina da Igreja, nos termos das instruções 

regulamentares para as orquestras e em conformidade com o estatuto da mesma, e conforme 

diz em seu próprio Estatuto (art. 8º, inciso 1º) a participação dos membros, bem como dos que 

exercem quaisquer cargos ou responsabilidades nas orquestras da Congregação, é voluntária e 

não faz jus a nenhuma forma de remuneração ou compensação financeira. 

Para confirmar o interesse em participar da orquestra, as pessoas devem ter constante 

frequência nos cultos da igreja, além de possuírem um bom testemunho, ou seja, a pessoa 

precisa ser frequentadora assídua dos cultos, aceitando de coração e respeito seus 

mandamentos e doutrinas, e ter uma boa conduta perante a sociedade. 

Como ocorre nas orquestras tradicionais, o conjunto musical é composto pelas vozes 

do soprano, contralto, tenor e baixo em execução simultânea, mas dando-se prioridade ao 

soprano, que é a voz principal com que se canta as melodias dos hinos. As demais vozes 

seguem - obrigatória e gradativamente - mais suaves. 

Na Congregação, o hinário está em sua quinta edição, mas já passou por grandes 

transformações e evoluções, apesar de sempre ter sido utilizado para uso exclusivo das igrejas 

da Congregação Cristã no Brasil e das que em outros países estivessem ligadas à mesma fé e 

doutrina. O primeiro hinário composto chamava-se Inni e Salmi Spirituali e teve três versões. 

A primeira versão foi publicada no ano de 1914 pela Assembleia Cristiana Italiana em 

Chicago – EUA e teve duração de 1914 a 1919. Sua segunda versão é datada de 1919. Era 

composto por 266 hinos e durou até o ano de 1928. A terceira e última versão do Inni e Salmi 

Spirituali, surgiu em 1928 com 374 hinos em sua composição, sendo 328 para Cultos Oficiais 

e 46 para Reunião de Jovens e Menores. Ficou em vigência por dezesseis anos. As três 

versões eram escritas em italiano e em relação a alteração do nome deles, manteve-se o nome 

do primeiro, apenas acrescentando no início da segunda versão Nuovo e Nuovo Libro D’Inni 

na terceira. No ano de 1944 foi publicado o hinário 2, Hymnos e Psalmos Espirituaes. Foi o 

primeiro hinário escrito em português e era composto por 250 hinos para Cultos Oficiais e 25 

hinos para Reunião de Jovens e Menores. Ficou em vigor por sete anos. Uma observação um 

tanto curiosa sobre ele, é que ao final de cada hino toda a igreja dizia “amém”.  A terceira 

edição do hinário surgiu em 1951 com a disponibilidade de 300 hinos para culto oficial e 30 
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hinos para Reunião de Jovens e Menores, tendo grande parte das melodias mantidas do 

hinário anterior, acrescidas outras de autores estrangeiros e também de irmãos. Chamava-se 

Hinos de Louvores e Súplicas a Deus, título esse que permanece até o hinário atual. Em 1965 

foi publicada a quarta edição do hinário, compostos por 400 hinos para Cultos Oficiais, 50 

hinos de Reunião de Jovens e Menores, acrescidos de 7 coros. Apesar de ser datado de 1965, 

este hinário sofreu diversas atualizações durante os anos, como detalha alguns pontos 

importantes no livro Hinologia CCB: 

 

-Em 1980, recebeu a sinalização para arcadas. -Em 1985, recebeu a sinalização para 
respiração, sendo vírgulas maiores para respirações mais longas, e as vírgulas 
menores para respiração curta. -Em 1990, surgiram os primeiros hinários no formato 
encadernado, com Espiral, até então, todos os hinários antigos, e versões anteriores 
eram em brochuras, o que foi extinto com o tempo. -Em 1992, surgiu o hinário 
exclusivo para organistas (capa cinza), com dedilhados, inversões e alterações 
próprias. -Em 2002, surgiram os hinários em outras tonalidades: Mi b (capa vinho) e 
Si b (capa azul), até então, só existia a versão ― “Capa Preta” em Dó. 

 

Dentre os 440 hinos, foram selecionados hinos especiais para Batismo, Santa Ceia, 

Funeral e Encerramento, além de 6 coros para utilização ao final dos cultos. O hinário de 

número 4 ficou em utilização durante quarenta e sete anos. Em 2012 foi publicada a quinta 

edição do hinário, conservando o título como Hinos de Louvores e Súplicas a Deus. Este 

hinário veio composto por 480 hinos no total, sendo 430 para Cultos Oficiais e 50 para 

Reunião de Jovens e Menores, além dos 6 coros na contracapa do hinário. Foram mantidos a 

maioria dos hinos registrados inicialmente desde o princípio da música na igreja, porém, com 

algumas mudanças necessárias, como o novo acordo ortográfico, partituras com correções, 

métricas corrigidas e com um objetivo principal, ser extremamente sacro. 

 

O atual hinário da CCB teve inclusão de 30 hinos novos desde o hinário nº 4, tal 
como várias correções e adequações da poesia, algumas alterações por motivos de 
atualização e reforma da Língua Portuguesa, outras por motivos teológicos. Foram 
feitas mudanças na harmonização e foram incluídos alguns hinos com melodias de 
compositores famosos, também foram incluídas expressões interpretativas e 
velocidade dos hinos. (Anderson Amoryn, 2017). 

 

Em relação ao hinário da organista, houve uma mudança bem significativa quanto aos 

antigos hinários, fazendo com que algumas organistas sentissem uma dificuldade maior na sua 

performance, e assim muitas desistiram de tocar na igreja. 

A partir do surgimento da orquestra na igreja, houve um grande progresso musical e 

atualmente existem orquestras em praticamente todas as Congregações espalhadas pelo Brasil 

e pelo mundo, e cada vez com um número maior de músicos e organistas, pois o número de 
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participantes na orquestra é ilimitado. Diante disso, existem aproximadamente quinhentos mil 

músicos tocando atualmente nas orquestras da Congregação, sendo assim considerada a maior 

orquestra do mundo. 

 

 

    FIG 4: Ensaio Regional em Cabreúva – SP 

 

 

3.1 Condições e Fases de Ingresso na Orquestra 

  

 

Não basta apenas querer participar da formação musical, existem condições a serem 

seguidas e a primeira delas, como foi dito anteriormente, é obedecer a doutrina, e isso 

significa que a pessoa tem que ser membro da igreja, o ensino de música só é autorizado para 

fiéis da comunidade. Para isso, antes do aluno começar a estudar música, ele deve se 

apresentar ao encarregado de orquestra, e o encarregado o levará ao ministério para apresentá-

lo a fim de que eles analisem seu testemunho, se ele for aceitável nos estudos de música, os 

anciães ou cooperadores relata ao candidato quais são as instruções e os conselhos 

relacionados a doutrina da igreja e o ensino musical presentes nela. 

Apesar de haver um rígido processo de aceitação, o estudo musical pode ser feito com 

irmãos ou não da Congregação, como em escolas ou conservatórios de música, mas desde que 

o aluno faça o compromisso de tocar os hinos presentes no hinário, apenas dentro da igreja ou 

em reuniões relacionadas a ela. 
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 Logo quando um aluno começa a estudar música, é importante antes da decisão de 

qual instrumento tocar, que ele converse com o encarregado a fim de consultar qual o melhor 

e mais adequado instrumento para que faça parte da orquestra. Porque muitas das vezes, o 

aluno deseja um instrumento que a orquestra já tenha um número suficiente. Diante disso o 

encarregado sugere outras opções de instrumentos a ele, mas se de toda maneira o candidato 

não aceitar, deve ser atendida e respeitada sua vontade. 

 O ensino de música presente na Congregação é devidamente rígido por vários 

aspectos. O primeiro deles é antes que se comece a tocar nos cultos, há fases de ingresso a 

serem obedecidas, e a organista e o músico iniciarão sua participação na orquestra 

obedecendo a elas das seguintes maneiras: 

 1ª fase: Ensaio Local – Para tocar nos ensaios locais, os candidatos podem ser 

batizados ou não, que estejam em fase adiantada de estudo dos métodos e hinos, 

devidamente avaliado pelo encarregado de orquestra; 

 2ª fase: Ensaio Regional e Reunião de Jovens e Menores da comum congregação – 

Candidatos batizados ou não, desde que tenham sido aprovados no teste 

correspondente a determinada fase; 

 3ª fase: Culto Oficial da comum congregação e Reuniões para Mocidade da sua região 

– Podem tocar todos os candidatos batizados, desde que tenham sido aprovados no 

teste correspondente à fase proposta; 

 4ª fase: Oficialização - Todos os candidatos batizados tocam, desde que já tenham sido 

aprovados no respectivo exame. 

Nesta última fase, o encaminhamento do candidato para ser submetido ao exame de 

oficialização se dá através de ficha de apresentação assinada pelo encarregado e pelo 

ministério local, ancião e cooperador do ofício ministerial. A oficialização é a última fase a ser 

feita e ela te dá liberdade para tocar em qualquer Congregação do Brasil e do mundo. 

O músico e a organista, ingressando na orquestra, têm o dever de ser assíduos nos 

cultos, ensaios locais de sua comum congregação e ensaios regionais da sua região. Numa 

eventualidade, é de bom tom um comunicado respeitável ao encarregado sobre uma falta 

necessária. Quanto aos músicos, eles devem sempre que possível, chegar na congregação com 

tempo suficiente para orar e afinar o instrumento e no caso das organistas, cumprir o rodízio 

pré-estabelecido. Aconselha-se que no caso de eventual falta, a organista providencie quem a 

substitua com antecedência e não falte ao rodízio por motivos supérfluos. 
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3.2 Execução dos Hinos pela Orquestra 

  

 

O papel que a Orquestra possui é de extrema importância dentro da Congregação, 

primeiro porque foi uma iniciativa de um irmão guiado por Deus, assim como a composição e 

escrita de alguns hinos revelados pelo espírito santo a eles, e claro, o auxílio a irmandade em 

cantar os hinos durante os cultos. E não poderia ser mais conveniente o estilo de música a ser 

utilizado, o sacro. “O estilo sacro no qual são escritos nossos hinos, exige a execução sóbria, 

pura e exata daquilo que está na partitura (hinário). Não devemos alterar esse estilo. (TÓPICO 

1 DA REUNIÃO ANUAL DE 2015). 

No Tópico 14 da Reunião Anual de 2015, diz que a “execução dos hinos deve ser com 

moderação, temperança, respeito, comunhão, sem modificações, exatamente como está escrito 

no hinário, evitando adicionar enfeites, efeitos e ornamentos como: apogiaturas, portamentos 

e também o vibrato”. O vibrato só é permitido para as cordas e os órgãos, mas devem ser 

utilizados sem exageros. 

Na Congregação existem oito tipos de cultos: Abertura, Ordenação, Batismo, Santa 

Ceia (considerados como cultos especiais), Culto Oficial, Culto de Reunião de Jovens e 

Menores, Ensaio Regional e Ensaio Local. Exceto os cultos especiais e os ensaios, existe uma 

padronização presente nos cultos oficiais e reunião de jovens e menores, que são considerados 

como cultos diários e corriqueiros. Trinta minutos antes do início desses cultos (exceto nos 

ensaios), existe a Meia Hora, tocado pela organista no órgão. Como diz o Tópico de Reunião 

Anual de 2017, a finalidade dos hinos executados pela organista e do hino do silêncio durante 

a meia hora, tem por objetivo que a irmandade permaneça em silêncio, em santa meditação e 

comunhão com Deus, enquanto espera o início do santo culto. A meia hora deve ser tocado de 

maneira suave, lenta e melodiosa. Deve-se tomar cuidado para não tocar muito lento 

provocando incompreensão a quem ouve, mas também não pode ser rápido, pois provoca falta 

de concentração e não induz a reflexão, portanto, seu andamento deve ser próximo a 

velocidade mínima indicada no hinário, para que assim todos compreendam o hino que está 

sendo tocado. É recomendado que enquanto a organista toca, os músicos que forem chegando 

no culto, a acompanhem visualmente no hino tocado, observando os elementos da estrutura 

musical. Esse hábito tem o poder de promover sensibilidade necessária não só para a questão 

teórica, mas principalmente sobre a intensidade a ser empregada nos hinos que forem 

executados durante aquele culto, para que assim atinja o sentimento proposto por cada um. 
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Logo depois da meia hora, a organista dá o lá3 de afinação e aos poucos a orquestra 

vai entrando. Em seguida, o encarregado de orquestra, de maneira discreta e somente para os 

músicos, anuncia o número do hino a ser tocado. Esse hino chama-se Hino de Silêncio. O 

hino de silêncio surge como uma trombeta anunciando que o culto irá começar. Não é 

permitido que a irmandade cante, ele é apenas tocado, de forma homogênea e uniforme, tendo 

como andamento a velocidade média exigida e deve seguir com a mesma intensidade aplicada 

pela organista, o mais suave possível, mantendo a comunhão da igreja e preparando-a para o 

santo culto. 

Quando o culto é iniciado, os hinos com que a irmandade vai pedindo, é cantado por 

todos, afinal, o intuito dos cultos é louvar e adorar a Deus e não existe ninguém na frente 

cantando sozinho, mas sim todos nos seus devidos lugares, cantando e tocando coletivamente. 

Outro ponto a ser relatado, os hinos que são tocados nos cultos, são hinos pedidos pela 

irmandade. É dado a liberdade e quem sentir pede um hino, por isso o rigor dito no início 

desta pesquisa sobre as fases de ingresso na orquestra. O culto é iniciado e são tocados três 

hinos, ora-se, toca mais um hino, é dado a liberdade para os testemunhos, chama outro hino, 

prega-se a palavra, ora a última oração, toca-se o último hino tocado e cantado pela 

irmandade, encerra-se o culto e a orquestra finaliza com mais um hino sendo apenas tocado. 

Ao todo são tocados oito hinos durante os cultos, sendo que apenas dois é exclusivamente 

tocado pela orquestra. 

A orquestra é instruída a tocar os hinos de forma sacra e com reverência a Deus, 

observando estritamente a poesia. Ao tocarem desta forma, eles auxiliam a irmandade a cantar 

com esse sentimento. É um fator que está sendo muito exigido desde a criação do hinário 5, 

tocar considerando a poesia, exigindo assim que a poesia seja soberana e a partitura 

secundária. Para isso é recomendado que durante os ensaios e no grupo de estudos musicais, 

os estudantes cantem primeiro antes de tocar, para que os despertem para o fundamento e o 

sentido que a mensagem do hino quer passar. Portanto, o canto e a poesia são fontes de 

referência para o estudo e a interpretação dos hinos, para quando chegarem ao culto, haver 

música para adoração, veneração, louvor e reverência a Deus. 
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4.  METODOLOGIA DE ENSINO 

 

 

A metodologia aqui retratada, será feita através de relatos sobre; a forma de ensino, os 

métodos musicais utilizados, os cargos e funções musicais, o papel dedicado a cada um, os 

locais de reuniões, ensaios, etc., bem como os procedimentos dos grupos de estudos musicais. 

No decorrer deste capítulo também serão abordadas as bases da formação dos professores e as 

formas de avaliação dos alunos. 

A metodologia de ensino presente na CCB é eminentemente tradicional, com métodos 

de teoria e solfejo, que também são criados especificamente por irmãos da igreja, baseados 

em outros métodos nacionalmente conhecidos, como por exemplo Bohumil Med. 

 

 

4.1 Formação do professor 

 

 

O sistema de ensino musical presente na Congregação é estruturado em cargos 

dispostos de forma hierárquica. 
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O Brás é o cargo que ocupa o topo desta torre acima ilustrada, pois nele se apoiam 

todas as sedes administrativas de todas as Congregações do Brasil e do Mundo. Existe um 

grupo de irmãos especializados e qualificados – conhecidos como O Grupo Gestor -, que 

prepara materiais didáticos, formula o programa mínimo de estudo (exigidos para ingresso nas 

orquestras), além de trabalhar na produção dos hinários. Somente após todas as elaborações, 

são disponibilizados as outras igrejas. 

Logo embaixo estão descritos os nomes dos cargos e ministérios presentes na igreja, 

são eles os professores de música inseridos nesse meio. Nos capítulos anteriores foram citados 

esses nomes, que agora compreenderão o seu papel dentro da orquestra. 

Para o bom andamento e aperfeiçoamento dos hinos executados pela orquestra, são 

nomeados irmãos Encarregados Regionais, Encarregados Locais de Orquestra, Examinadoras 

de Organistas e Instrutores. 

Os encarregados regionais de orquestra, como o próprio nome diz, é responsável pela 

orquestra não só da sua cidade, mas da região em que reside. Através de uma reunião dos 

regionais, fica designado sobre quais cidades ficarão sob sua responsabilidade. Um 

encarregado regional responsável por 16 cidades, afirma que: 

 

O trabalho de um encarregado regional de orquestra ou melhor maestro regional, é 
um trabalho voluntário onde sou responsável pela orquestra em geral, bem como 
conhecimento musical, disciplina, organização entre outros, o encarregado regional 
tem o apoio dos encarregados locais. (Entrevistado 1, 2019) 

 

Além de serem responsáveis pelos andamentos dos ensaios regionais e locais, cuidam 

também dos testes musicais, exames de oficialização e acompanhamento dos grupos de estudo 

musical. 

Os encarregados locais de orquestra, são responsáveis pela orquestra da sua 

localidade, e dentre todos os músicos presentes, ele que tem voz de autoridade sobre os 

demais. Sobre seu ministério, um encarregado local diz o seguinte: 

 

Todo departamento que trabalha com o ser humano precisa de alguém para ser o 
responsável por alguma função, e os ministros da Congregação Cristã no Brasil tem 
pensado no melhor. Para se responsabilizar pela maior orquestra do mundo, colocam 
um encarregado local em cada Congregação para ser o responsável pela orquestra; 
para ter uma organização e decência; para auxiliar a irmandade no cantar dos hinos. 
O encarregado local com muita dedicação em servir a Deus no seu ministério, tem 
muito respeito e educação com cada aluno e músico. (Entrevistado 2, 2019) 
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Também é atribuído a ele a condução dos ensaios locais, grupos de estudos musicais e 

na ausência do encarregado regional, se responsabiliza por testes musicais na sua comum 

congregação. 

As examinadoras de organistas se responsabilizam por atendimentos de testes musicais 

e exames de oficialização para organistas. Nas palavras de uma examinadora, ela diz que seu 

trabalho é: 

Para auxiliar, orientar as irmãs que querem estudar. Ajudar na parte delas 
melhorarem um pouco mais seu estudo, ajudar nos testes; o que for preciso nessa 
parte musical é o que eu faço, meu trabalho é esse. Na hora dos testes se tiver boa 
tudo bem, se não tiver aconselha para estudar um pouco mais, para esforçar mais. 
(Entrevistado 3, 2019) 

 

Devido ao grande número de alunos presentes nas aulas de música, ainda existem os 

instrutores de música, servindo de auxílio para encarregados locais. Instrutor de encarregado 

diz o seguinte de sua função: 

 

A minha função é ensinar os primeiros passos ao aluno, ensinando os elementos 
básicos da música, como: o que é a música? A arte de manifestar os afetos de nossa 
alma mediante o som. É dividida em três partes: melodia, harmonia e ritmo. Ensino 
as figuras, e suas durações mediante a fórmula de compasso, entre outras partes 
teóricas. (Entrevistado 4, 2019) 

 

E ainda para ajudar nas aulas, têm as instrutoras de música, que cuja função é auxiliar 

as examinadoras de organistas dando aulas de teoria e órgão individualizadas.  

Resumidamente a ordem de responsabilidade dos professores fica assim: os 

encarregados regionais tem apoio dos encarregados locais de orquestra, e os locais tem como 

ajuda seu instrutor e auxiliares, e as examinadoras de organistas contam com o auxílio das 

instrutoras, ou seja, dependem uns dos outros para que o ensino seja de qualidade, assim 

como seu resultado. Referenciando a relação existente da educação não formal com todo esse 

processo de ensino musical na CCB, Gohn (2016) nomeia tais professores por educadores 

sociais e ressalta que: 

 

Os Educadores Sociais são importantes, para dinamizarem e construírem o processo 
participativo com qualidade. O diálogo, tematizado, não é um simples papo ou 
conversa jogada fora, é sempre o fio condutor da formação. E há metodologias que 
supõem fundamentos teóricos e ações práticas – atividades, etapas, métodos, 
ferramentas, instrumentos etc. O espontâneo tem lugar na criação; porém, não é o 
elemento dominante no trabalho do Educador Social, que tem: princípios, métodos e 
metodologias. 
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Um ponto que ainda não foi ressaltado é sobre a formação específica em música. 

Antigamente, quando iniciaram com as aulas de música na Congregação, os professores 

tinham como formação musical, as então chamadas, escolinhas de música - hoje nomeado 

como GEM (Grupo de Estudos Musicais) -, porém esse ensino ainda continua sendo comum 

nos dias atuais. Mas com o passar dos anos, isso foi sendo alterado, e de fato se modernizou, 

pois hoje em dia existem regionais e examinadoras graduados em música. Na regional 

Goiânia hoje, existem duas pessoas - um regional e uma examinadora - ambos formados pela 

Escola de Música e Artes Cênicas (EMAC). Esta Escola possui um encarregado local, que é 

professor da Emac, além de outros lugares, como Porto Velho, por exemplo, onde a 

examinadora também é formada em música (pela UFRS). O ministério tem optado por 

escolherem essas pessoas para ocuparem tais cargos, porque de fato, a orquestra tomou uma 

proporção muito grande, como os fundadores podem nem ter imaginado um dia.  

 Para isso, a Congregação precisa de profissionais qualificados, pois o ensino musical 

tende a se tornar cada vez melhor. Hoje, muitos instrumentistas da igreja são formados em 

música. Na Emac mesmo, a pesquisadora ingressou surpresa com o número de colegas que 

encontrou também incentivados a estudar, graças à motivação recebida na mesma 

Congregação da qual ela faz parte. A orquestra por muito tempo não era tão qualificada como 

agora, afinal, antes tocava-se muito por necessidade. Hoje em dia a cobrança e exigência são 

maiores e há professores de música e músicos tão bons quanto os que regem e tocam em 

orquestras profissionais. 

 

 

4.2 Métodos e recursos didáticos 

 

 

Por muitos e muitos anos o estudo musical na igreja era composto do método "ABC 

musical", um breve estudo de teoria, junto ao método Bona (2009) para o estudo do solfejo, e 

como não havia métodos para instrumentos, após o aprendizado dos mencionados acima, os 

músicos eram direcionados para seu instrumento, iniciando-se assim o aprendizado das 

escalas e dos hinos contidos no hinário. Devido a inserção do hinário, em 2014 surgiu o MTS 

– método de teoria e solfejo, e logo no ano de 2017 foi publicado o MOO – manual de 

orientação orquestral. Os dois métodos utilizados atualmente são criados pelo grupo de 

ministério musical do Brás, citado anteriormente, e são para uso exclusivo da CCB. 
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O MTS não tem a intenção de formar músicos profissionais, seu propósito é preparar o 

aluno para a execução dos hinos com perfeição, proporcionando ao estudante de música 

noções básicas de teoria e solfejo, a fim de que facilite o aprendizado nos GEM. Ele deve ser 

aplicado de forma coletiva, já que o uso da música na igreja é tocar em conjunto e o ensino 

proposto pelo método é realizado de forma gradativa. Este método de estudo e solfejo está 

numerado por módulos, dando um total de 12 módulos e como eles são cumulativos, podem-

se repetir no decorrer do método. Nele contém teorias básicas como fórmula de compasso, 

intervalos, frases, escalas, andamento, expressão, enfim, teorias como em qualquer outro 

método/livro possui, mas que nele são abordados de forma simples e sucinta. No decorrer do 

MTS é exigido a análise de hinos para a realização de alguns exercícios, e para isso, é 

recomendado a utilização do hinário em Dó. Conforme a progressão dos módulos, eles vão 

adquirindo características específicas para sua boa utilização, como é o caso de alguns por 

exemplo, no 2º e 3º módulo é sugerido a sílaba TÁ como utilização para a linguagem rítmica; 

a partir do módulo 3 recomenda-se a utilização do metrônomo; no 6º módulo é permitido com 

que o aluno inicie o estudo no instrumento e no 8º módulo a clave de fá é inserida no estudo 

dos solfejos. Ao final de cada módulo há alguns exercícios complementares para testar o 

aprendizado do aluno. 

 

 
              FIG 5: Método de Teoria e Solfejo utilizado nas Congregações 

 

Partindo para os métodos de instrumentos, existem muitos. Atualmente são permitidos 

para tocarem nas orquestras da Congregação 23 tipos de instrumentos musicais, divididos por 
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teclas: órgão eletrônico; cordas: violino, viola, violoncelo; madeiras: flauta transversal, oboé, 

oboé d’Amore, corne inglês, clarinete, clarinete alto, clarinete baixo, fagote, saxofone 

soprano, saxofone contralto, saxofone tenor, saxofone barítono; e metais: trompete / cornet, 

flugelhorn, trompa, trombone / trombonito, barítono, eufônio e tubas. Para cada um desses 

instrumentos existem métodos específicos de prática, além de um programa mínimo exigido 

para cada um deles ingressarem na orquestra. Um exemplo disso são as organistas que fazem 

teste para tocar o órgão eletrônico. Elas devem aprender seis métodos práticos: Kohler op. 

189, 1º e 2º schmoll, G. Bull op. 90, Burgmuller op. 100 – 1º volume, e Bach – O Pequeno 

Livro de Anna Magdalena, além é claro, do Método de Teoria e Solfejo que independente do 

instrumento que se toca, todos devem estudá-los. Nos anexos se encontra anexado a relação 

dos métodos de cada tipo de instrumento. 

Como a orquestra da CCB chegou em um número grandioso de músicos, foi preciso 

elaborar o MOO e este foi criado com o objetivo de uniformizar e reorganizar as orquestras. A 

primeira reunião geral da música aconteceu no ano de 1959, e é através do MOO que estão 

reunidas explicações de todos os ensinamentos já existentes a partir do ano citado, mas só 

agora surgiu como método para facilitar o conhecimento e a aplicação nas orquestras. Nele 

contém orquestração do hinário nº 5; extensão das vozes; tessituras e extensões das vozes no 

hinário; instrumentos musicais permitidos para tocarem nas orquestras; referências de 

afinação; cruzamento de vozes, e demais assuntos. Ele veio para explicar sobre cruzamento de 

vozes e como evitá-la para que não haja desafinação no meio da orquestra, para isso está 

descrito neste método quais as vozes cada instrumento deve executar, e também qual sua voz 

alternativa, porque numa eventual necessidade da falta de uma voz na orquestra durante os 

cultos, o encarregado de orquestra pode pedir para que o músico toque a alternativa. Essa 

observação surgiu para que o músico sabendo de sua voz alternativa, a estude em casa, assim 

como faz com sua voz principal. O MOO ressalta bem sobre a utilização em relação as tubas, 

recomendando uma tabela de quais tubas são permitidas, exemplificando algumas, devido seu 

alcance de vozes ser limitado. Em uma segunda tabela - em razão da grande diversidade dos 

modelos de tuba - é recomendado tamanhos de tubas baseado na altura e na idade dos 

músicos, a fim de que se evite defeitos no aprendizado e no desenvolvimento da sua coluna de 

ar. Ainda para organização dos instrumentos na orquestra, foram elaboradas sugestões para 

formação gradativa e equilibrada das orquestras nas igrejas da Congregação para 20, 40, 60, 

80 e 100 músicos. Diante disso, como a orquestra atingiu 500 mil músicos no Brasil, fez-se 

necessário uma organização deste grande conjunto musical, mantendo uma porcentagem de 

50% de cordas 25% de palhetas e 25% metais. 
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        FIG 6: Manual de Orientação Orquestral utilizado em todas as Congregações 

 

Este manual é finalizado explicando como se deve executar os hinos e como a meia 

hora deve ser tocada pela organista. Recentemente foram e estão sendo realizadas reuniões 

sobre o tema da performance musical em todas as congregações a fim de apresentá-lo a todos 

os músicos. Para isso foi formado um grupo musical, selecionando encarregados regionais de 

diferentes regiões para que esses sejam responsáveis em dar suporte a orquestras das cidades 

do interior. 

De tudo que foi dito sobre o MOO, reitero na questão da intensidade, pois como já foi 

relatado algumas vezes no decorrer deste trabalho, a exigência para que as orquestras toquem 

de forma suave e com menos intensidade é uma das principais questões levantadas por ele. 

Existe um ensinamento antigo, criado em 1959, dizendo para haver controle da intensidade 

nos sons da orquestra. Esse ensinamento foi repetido vinte e uma vezes no período de 1959 a 

2017 e pode-se dizer que é o ponto mais relevante para toda essa mudança exigida desde a 

criação do H5, juntamente com o MTS e agora reforçada e sendo um dos principais fatores 

para a formulação do MOO. 

Além de todos esses métodos citados, ainda são realizados ensaios de música em todas 

as Congregações. Os ensaios servem para correção dos hinos executados de maneira errada 

durante os cultos, como por exemplo afinação, o andamento e o desencontro na interpretação 

musical.  Existem dois tipos de ensaios, ensaio local e ensaio regional. O ensaio local é 
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destinado somente para os músicos de determinada igreja, ou seja, para músicos da sua 

comum. Esse ensaio acontece uma vez no mês e é regido pelo encarregado local de orquestra. 

Nele é enfatizado tanto a parte teórica como a prática. 

Já o ensaio regional é destinado para toda região, e são convidados músicos daquela 

região e também aqueles de cidades distantes que desejarem ir. Acontece uma vez ao ano em 

cada congregação, e é ministrado por um encarregado regional de diferente localidade, 

proporcionando assim, uma experiência nova para a orquestra daquela determinada região. 

Normalmente, é pouco falado e muito tocado, sendo realmente um encontro de músicos de 

diferentes lugares trocando e vivenciando experiências musicais. 

 

 

4.3 Grupos de estudos musicais 

 

 

Por muitos anos as aulas de música na CCB eram nomeadas como escolinha de 

música, como dito anteriormente. Mas devido toda uma burocracia em torno do nome escola, 

há pouco mais de cinco anos essa escolinha se transformou no GEM – Grupos de Estudos 

Musicais. Sobre isso, um regional explica: 

 

Nossas igrejas não possuem escolas musicais registradas nos órgãos competente 
como MEC e Ordem dos músicos do Brasil, é tudo informal e voluntário, não são 
músicos profissionais, não recebem certificados e nem salários, por este motivo 
temos um GEM - grupo de estudos musicais. (Entrevistado 1, 2019). 

 

Os Grupos de Estudos Musicais são realizados nos templos da própria Congregação e 

não em salas adaptadas para o ensino. Todos, independentemente de serem professores ou 

alunos, sentam-se nos bancos e alguns usam a estante fixada no banco dos músicos para 

colocar métodos e hinário, como também em algumas igrejas estão sendo incluídos quadros 

brancos como forma de tornar o ensino mais prático. 
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FIG 7: Foto interna da Congregação Cristã no Brasil em Britânia – GO 

 

Desde o início foi relatado que a oração é a base de tudo dentro da Congregação e nas 

aulas de música não poderia ser diferente. No início e fim da aula é feita uma oração. A 

primeira é pedindo entendimento e sabedoria dos céus para que Deus venha os abençoar no 

conhecimento passado e no aprendizado adquirido, e a última é agradecendo a Deus pelo bom 

decorrer da aula e dos procedimentos tomados. 

Nas aulas de música, estão presentes todos os alunos que queiram ingressar na 

orquestra, e os professores encarregados locais, auxiliares e instrutores. O atendimento dos 

grupos de estudos musicais é da responsabilidade do encarregado local de orquestra e, na sua 

ausência, do seu instrutor. Porém, não existe apenas um professor, mas sim vários deles e 

como o nível de cada aluno é diferente, enquanto alguns estudam o instrumento (seja ele, sax, 

violoncelo), outros solfejam lição, fazem a linguagem rítmica de um hino. 

A diversidade de instrumentos é grande se tratando da capacidade de cada professor, e 

quando o professor (encarregado/instrutor) não tem capacidade de ensinar um determinado 

instrumento, ele deve buscar obter conhecimentos para tal, mas se de toda forma isso não for 

possível, é selecionado um músico em cada categoria para ensinar a técnica do instrumento 

para o aluno. Quando o aluno deseja tocar um instrumento que não há professores capacitados 

para ensiná-lo, ele tem liberdade para ir até outra cidade onde tenha, ou então, o professor 

tendo disponibilidade para ir até ele, vai e ensina. Um exemplo disso, é na cidade de Britânia, 

o encarregado e seu instrutor tocam sax, e entre seus alunos há alguns desejosos em aprender 
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violino, mas na cidade não tem músico que toca violino, resta ao candidato ir até a cidade de 

Aruanã ou Jussara estudar, ou o professor dessas cidades vão até o aluno. A troca de 

professores, ou troca de experiências é muito bem aceita, incentivada e comum entre os 

músicos/auxiliares do GEM. 

Quanto aos instrumentos musicais, quando o aluno chega no 6º módulo do MTS, é 

permitido com que ele inicie o estudo no instrumento, então, o próprio aluno leva o seu, se ele 

ainda não possuir e a igreja o tiver de reserva, é disponibilizado ao aluno até que ele possa 

comprar seu instrumento. Além do mais, a Congregação tem os chamados fundos musicais, 

que funciona como um banco para compra de instrumentos a quem não tem condições de 

comprar, diante disso, é apresentado em reunião sobre a necessidade de tal aluno e é realizado 

o que for possível para não deixar nenhum de seus alunos sem métodos e instrumentos para 

estudar. 

O aprendizado musical inserido no GEM deve abranger estudo de teoria musical, de 

divisão e solfejo, de métodos para instrumentos e do hinário. Além de outros recursos 

didáticos para o ensino, como relata um encarregado regional: 

 

Usamos quatro publicações oficiais como: histórico e regulamento das orquestras 
onde estão os ensinamentos necessários para o músico na congregação; MTS - 
Método de Teoria e Solfejo onde contempla um estudo básico para se tornar um 
músico; Hinário 5 onde estão presentes 480 hinos e 6 coros de uso exclusivo da 
congregação e por último o MOO - Manual de Orientação Orquestral. (Entrevistado 
1, 2019) 

 

Os programas de Aprendizagem Musical devem obedecer aos critérios básicos 

suficientes para desenvolver um conhecimento mínimo de aprendizado e capacitação para 

ingresso na orquestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

A presente pesquisa teve como objetivo conhecer como ocorre o ensino de música na 

Congregação Cristã no Brasil. A escolha de tal tema esteve diretamente relacionada a história 

de vida da pesquisadora, portanto, a metodologia adotada foi de abordagem qualitativa, e 

como técnicas de produção de dados foram escolhidas, a análise de documentos, onde 

utilizou-se os documentos oficiais da Congregação e a observação participante, já que a 

autora faz parte desta instituição desde seu nascimento. Os dois primeiros capítulos foram 

relatados a história do surgimento da Igreja e da Orquestra, como também descrevendo a 

forma de ingresso em ambas partes. Logo após, foram analisados sua metodologia e os 

recursos didáticos de ensino utilizados nesta comunidade religiosa. 

Apesar de existir um certo rigor em tudo que se faz ali dentro, há uma grande 

quantidade de músicos que se interessam por aprender música para louvar a Deus, porque 

afinal, essa é a intenção da Igreja. A Congregação não busca formar músicos profissionais, 

entretanto, sua prática pedagógica esteja direcionando músicos e organistas a buscarem um 

ensino qualificado fora dali, seja para qualificar sua performance instrumental para atuar na 

própria Igreja, como também para profissionalizar-se obtendo uma renda, já que o ingresso na 

orquestra seja realizado de forma voluntária, assim como qualquer função exercida dentro 

dessa instituição religiosa. 

Observando que os recursos didáticos utilizados na Congregação sejam a partir de 

métodos tradicionalmente provindos e vinculados à própria Igreja (exceto os de prática 

instrumental), caracterizou-se num espaço de educação não formal qualificada e eficaz, 

reforçando o conceito intencional de forma estruturada e organizada, porém fora do ambiente 

da escola formal. 

Além da pesquisa mostrar um sonho que se tornou realidade. Um homem simples, 

cheio de fé em seu coração, impulsionado por um desejo de realizar grandes obras, em nome 

de sua fé! A Congregação Cristã no Brasil começou bem pequena e hoje ganhou proporções 

muito grandes. Quando começou, não havia uma metodologia de Ensino da Música como se 

tem atualmente. Como tudo cresceu, o número de fiéis e irmãos, foram surgindo necessidades 

de mais espaços, de mais músicos, de mais hinos, de mais professores qualificados. 

 O desenvolvimento da condução dos Estudos Musicais foi tão bem feito, bem 

elaborado e surtiram tão bons efeitos na sociedade também, que se pode afirmar que a 

musicalização através do rigor desta Igreja pode sim funcionar. É possível agora, afirmar que 



40 
 

de acordo com a quantidade comprovada de músicos, a Congregação Cristã no Brasil pode ser 

considerada como uma das maiores Escolas de formação musical neste país, pois seus 

números são registrados, e mostram a evolução e o crescente interesse das pessoas, crianças, 

jovens e adultos. 

 A própria pesquisadora deste trabalho, recebeu suas primeiras instruções musicais com 

estes recursos didáticos citados e neste ano concluirá seus estudos de graduação. Será mais 

uma integrante que, com conhecimentos aprofundados, poderá contribuir grandemente para a 

ampliação e melhoria da qualidade musical nos Cultos, bem como em quaisquer outras 

atividades sociais. 

Por último, ressaltamos que o intuito deste trabalho se manteve em demonstrar a 

ordem, disciplina e didática presente nesta Igreja, com foco é claro, na sua forma de ensino 

musical, e espera-se que esta pesquisa possa contribuir para pesquisas futuras, fornecendo 

material de pesquisa e estimulando outras investigações na área. 
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