
 

 

 
 

 

  31 iulie 2017 

Către toate Unităţile Mişcării de Reformă a Adventiştilor de Ziua a Şaptea: 

Salutări creştine cu Efeseni 5:19. 

Sperăm ca aceste rânduri să vă găsească bucurându-vă din belşug de binecuvântările Domnului. Scopul 
acestei scrisori circulare este de a promova şi solicita sprijinul tuturor Unităţilor Conferinţei Generale 
pentru proiectul Muzica şi Reforma Protestantă, care va fi ţinut între 10-12 noiembrie 2017 în bisericile 
Mişcării de Reformă a Adventiştilor de Ziua a Şaptea din întreaga lume. 

Ţinând cont de faptul că în 2017 se serbează a 500-a aniversare a Reformei Protestante, Comitetul 
Muzical al Conferinţei Generale a dezvoltat un program pentru a re-accentua importanţa principiilor 
istoriec care ar trebui să guverneze muzica în închinarea lui Dumnezeu: 

• Vineri seara o temă specială intitulată “Muzica şi Reforma: Contextul Istoric” 

• Sabat dimineaţa: o temă specială pentru ora de Serviciu divin de închinare, intitulată “Principii 
muzicale ale Reformei Protestante”, 

• Sabat după-amiază: un studiu special intitulat: “Imnologie: Luther si Bach” 

• Duminică seara: o temă specială intitulată: “Muzica în Reforma Protestantă: De la Luther până 
astăzi”. 

Aceste întâlniri nu sunt menite doar pentru muzicieni, ci mai degrabă pentru întreaga comunitate a 
Mişcării de Reformă, incluzând vizitatorii şi persoanele interesante—şi aceasta ar trebui să fie o ocazie 
specială pentru părtăşie cu muzică şi interacţiune între credincioşi. 

În timpul lunilor August, Septembrie şi Octombrie 2017, materialele necesare pentru acest eveniment vor 
deveni disponibile prin Comitetul Muzical al CG la adresa music.sdarm.org: 

• Poster informativ; 

• Mesaje în format text şi PowerPoint; 

• Un ghid de studiu, Muzica şi Reforma Protestantă, atât în format de broşură, cât şi în format 
PowerPoint. Unităţile sunt încurajate să tipărească broşurile şi să le distribuie la scară largă între fraţi. 
Pentru întâlniri, evitaţi să citiţi textul; conducătorul studiului ar trebui mai degrabă să studieze înainte 
materialul şi să îl prezinte într-un mod dinamic, interesant. 

• Scurte video-uri cu privire la acest subiect. 

• Materiale audio cu muzică sacră din perioada Reformei Protestante. 

Orice întrebări sau clarificări necesare vor fi communicate prin email la adresa music@sdarm.org. 

Este dorinţa noastră sinceră ca proiectul Muzica şi Reforma Protestantă să fie o binecuvântare pentru 
muzicienii din Mişcarea de Reformă şi pentru biserica noastră în general. 

În Hristos, 

Eli Tenorio                                                  Marcos Pedrazas 
Secretar CG                                                Director al Comitetului Muzical al CG 


