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Os Perigos da Música Carismática

A vida cristã é uma vida de alegria, de abundância! “Eu vim para que 
tenham vida e a tenham em abundância”, disse Jesus em João 
10:10, referindo-se aos Seus fiéis seguidores. Se você é um fiel 

discípulo de Cristo, a Sua vida é dada a você. A plenitude da Sua vida é 
sua. O Seu Espírito é dado para imbuir e subjugar qualquer aspecto do seu 
coração e como resultado, da sua experiência. 

A segunda “fragrância” do fruto do Espírito é a alegria (Gálatas 5:22). Ao 
ser redimido por tão caro preço, predestinado para a gloriosa perfeição 
de Cristo e para a Sua vida eternal, e desfrutar da Sua presença na 
jornada, o verdadeiro crente em Cristo é a mais alegre e feliz pessoa da 
Terra! Por isso, o apóstolo Paulo insistiu: “Regozijai-vos no Senhor sempre, 
outra vez digo, regozijai-vos” (Filipenses 4:4). Nem mesmo as tribulações 
podem obscurecer a alegria dos filhos de Deus: “E não somente isso, nos 
regozijamos nas tribulações (...)” (Romanos 5:3, p.p.). Não é maravilhoso 
ser participante de tal experiência?

Essa prometida abundância de Deus atraiu muitos cristãos no decorrer do 
tempo! E é mais do que legítimo que assim seja. “E estais perfeitos nele” 
(Colossenses 2:10). Por que viver em tristeza e angústia, chorando pelo 
caminho, se Deus prepara uma “mesa na presença dos meus inimigos (...) 
e o meu cálice transborda”? (Salmo 23:5). A expressão de tão alegre viver 
está acima das palavras, alcançando o reino da música, com a boca cheia 
“de riso e os lábios, de júbilo” (Jó 8:21). No céu todas as coisas cantam 
as glórias do Todo-poderoso; e os redimidos da Terra, que pertencem à 
mesma família celestial, deveriam regozijar-se do mesmo modo!

É pecado 
ser alegre?
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A oferta carismática 

O movimento carismático apareceu no palco cristão na segunda metade 
do último século, com essa maravilhosa abordagem: “Regozijemo-nos no 
Senhor. Proclamemos alegremente o Seu poder e a Sua graça. Celebrem 
a Sua vitória e o Seu reino!” E temos que concordar que isso faz sentido.

As igrejas evangélicas ampliaram as suas plataformas; diversas salas 
foram disponibilizadas nas igrejas a fim de prover espaço para as bandas 
e grupos com os seus instrumentos. Os corais do passado já não eram 
atrativos ao gosto das gerações mais jovens de crentes. Do ponto de vista 
tecnológico, cinco cantores/instrumentistas podiam “cobrir” diversas vezes, 
em intensidade (nível de som), o volume de um coral de 200 integrantes.

E acima de tudo, o “toque”, o impacto foi considerado totalmente “superior”. 
Centenas, milhares inundavam as igrejas! Parecia que as bênçãos do 
céu haviam sido derramadas na Terra; tamanho reavivamento, tamanha 
efervescência, estavam conquistando o mundo cristão! Mais música, mais 
alegria, menos regras, menos da Palavra, e tudo corria como um encanto! 
Até a Igreja Católica, por tantos anos considerada uma instituição religiosa 
conservadora, mudou a linha. No Concílio Vaticano II foi decidido que “a 
música (...) deve manter e fortalecer o seu papel nas celebrações litúrgicas, 
considerando também o caráter litúrgico apropriado como a sensibilidade 
do nosso tempo e as tradições musicais de várias partes do mundo.”1 
Bem positivo e respeitoso, não é? E qual foi o resultado? A liturgia foi trazida 
das frias paredes das igrejas para as ruas. Jovens músicos com seus 
contrabaixos elétricos e baterias surgiram, acompanhando os sacerdotes 
carismáticos! Parecia que a igreja havia despertado, e multidões de 
pessoas alegremente seguiram a mudança! 

Parecia!...

É esse o caminho?

Para qualquer cristão sincero, algumas questões necessariamente surgem. 
Como é que o caminho estreito repentinamente se tornou tão popular, tão 
largo? E estamos falando agora principalmente dos evangélicos, embora 
isso possa refletir-se também na experiência católica. É esse o verdadeiro, 
esperado reavivamento predito na Bíblia? Como deveria a sensibilidade de 
nossos tempos influenciar a adoração, e em que grau? E se as “tradições 
musicais” de algumas “partes do mundo” estão profundamente enraizadas 
em religiões/práticas idólatras e espiritistas? Como tais tradições se 
acomodam na adoração ao Deus vivo? O Senhor nos disse que pelos 
frutos podemos compreender as realidades ao nosso redor (Mateus 
7:16). Quais são os frutos desse novo movimento? Isso vem de Deus, e 
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consequentemente conduz de volta a Ele, ou é um artifício sutil e ilusório do 
arqui-enganador?

Para todas essas questões as repostas eram e são cada vez mais 
perturbadoras.

Façamos uma breve análise:

Em primeiro lugar, todo reavivamento verdadeiro se baseia no evidente 
trabalho do Espírito Santo de Deus. Isso inclui um profundo exame do 
coração à luz da Palavra de Deus, acompanhado por um visível retorno a 
Ele. Inclui uma reforma na vida, hábitos e gostos, como sinais do verdadeiro 
arrependimento, pela habitação do Espírito nos corações reformados.

E sim, apenas como uma abençoada consequência, isso produz uma 
imensa alegria e uma doce paz no coração! Como poderia ser diferente? 
“Se Deus é por nós quem será contra nós?” (Romanos 8:31). O coração 
restaurado vibra de alegria: “Tu és o lugar em que me escondo; tu me 
preservas da angústia; tu me cinges de alegres cantos de livramento” 
(Salmo 32:7). “Em ti me alegrarei e saltarei de prazer; cantarei louvores ao 
teu nome, ó Altíssimo” (Salmo 9:2).

Verdadeiro carisma

Tal experiência retratada por Deus é de fato contagiante. Essa é a prova 
da eficiência do evangelho vivo, do poder de Deus na terra! O modo como 
um antigo pescador ganhou o coração de milhares de pessoas com um 
único sermão (Atos 2), ou da mulher samaritana levando as multidões a 
Jesus (João 4), testificam disso! O poder divino que produz tão dramáticas 
mudanças na vida de pecadores é um poder conquistador. O impacto de 
uma vida correta faz todas as hostes do inimigo tremerem. Energiza e dá 
visão e esperança às almas em redor. 

De acordo com alguns dicionários, carisma é um divinamente conferido 
poder ou talento, ou mesmo um conjunto de peculiares dons espirituais, 
dado a comunidades ou pessoas pela Espírito Santo.2 Nesse contexto, 
Apolo e o apóstolo Paulo eram pessoas extremamente carismáticas! Eram 
ricos em dons espirituais; Deus aprovava os seus passos, eles viviam o 
evangelho: portanto, o poder deles sobre os ouvintes era quase irresistível. 
Eles não precisavam de nenhum poder complementar - como a música - 
para “atrair” massas de pessoas; eles eram imbuídos do poder de Deus 
simplesmente por terem Cristo em suas vidas. É verdade que Paulo e Silas 
cantaram, mas não se tratava de um “cântico carismático”, “liberando” 
os prisioneiros, mas, ao contrário, pacíficas canções os inspiravam e 
encorajavam. 
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Vida carismática - em outras palavras - é a vida cheia dos dons e das 
obras do Espírito Santo - é a vida em perfeita harmonia com a Palavra e os 
ensinos de Deus! Isso é poderoso! E como consequência produz pregação 
carismática, música carismática e assim por diante.

A música carismática em nossos dias

Tristemente, contudo, esse não é caso sobre o qual estamos investigando 
agora.

O movimento carismático não considera o assunto sob essa luz, e nisso 
consiste o seu tremendo perigo. Os promotores do movimento carismático 
consideram o assunto parcialmente, e o resultado é completamente 
diferente!

Vejamos. O que é carisma nessa outra compreensão? Merriam Webster 
o considera como “um encanto ou apelo especial que leva o povo a se 
sentir atraído ou animado por alguém”3. A diferença não é tão grande, 
certo? Menciona-se apenas “encanto especial”, sem se esclarecer a fonte. 
Carisma é definido também como “um poder especial que algumas pessoas 
possuem naturalmente e que as faz capazes de influenciar outras pessoas 
e atrair a sua atenção e admiração”. Agora o assunto parece mais claro. 
Se se trata de um poder que pessoas possuem naturalmente, não tendo 
sido dado por Deus, não envolve quaisquer regras, nem responsabilidades 
ou condições! A questão é sobre o que homens possuem ou produzem! 
É algo natural. Não deveria ser considerado como consequência de uma 
experiência com Deus; não se situa no contexto da harmonia com Ele ou 
com Suas leis; não se deve à Sua justiça impartida sobre a vida de alguém; 
não se refere ao Seu poder, mas apenas a um poder. E sim, o resultado 
parece semelhante: públicos encantados, satisfeitos e alegres.

É aí que se encontra o imenso perigo do movimento carismático em geral 
- e da música carismática em particular. A música carismática possui 
poder? Sim, um tremendo poder. Milhares a seguem a apreciam. Milhões 
de dólares são ganhos anualmente através das vendas da Música Cristã 
Contemporânea (MCC). Entretanto, essa não é a questão. As questões 
são: Isso é o poder de Deus? Vem dEle e consequentemente Lhe agrada? 
Se algo realmente vem de Deus, harmoniza-se com todas as Suas outras 
manifestações e leis.

Na realidade, a imensa força da denominada Música Cristã Contemporânea 
- MCC (também chamada música carismática) vem de outra fonte de poder,  
que não o poder de Deus. E se não vem de Deus, não pode ser bom. O 
único outro poder existente é o poder do mal.
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Muitos dos músicos da MCC concordam que a popularidade da sua música 
não provém de Deus; a sua música não deveria ser considerada divina ou 
sacra. Então, eles inventaram um conceito estranho: a música em si mesma 
não é boa nem má: é “neutra”. Vamos avaliar. 

Todos os comportamentos da experiência cristã são positivamente 
regulados por nosso Criador. Por exemplo, falar não é algo neutro. As letras 
poderiam ser consideradas neutras, mas quando reunidas em palavras e 
sentenças podem elevar, encorajar, confortar, ou desencorajar e até mesmo 
matar. Portanto, o Senhor espera que quando falemos, digamos as “Suas 
palavras”, no Seu Espírito (I Pedro 4:11). “Porque por tuas palavras serás 
justificado, e por tuas palavras serás condenado” (Mateus 12:37).

As obras que fazemos não são neutras. A habilidade para fazer algo é neutra, 
mas, exercitada, tal habilidade constitui boas obras (oriundas de Deus) ou 
más obras. Todo dever que cumprimos Ele espera que seja Sua obra, “que 
Deus preparou de antemão, para que  andássemos nelas” (Efésios 2:10). 
Mesmo boas obras, que não procedem dEle nem são realizadas através do 
Seu Espírito, são “trapos de imundície” (Isaías 64:6). 

Nossos pensamentos não são neutros. A capacidade de pensar poderia 
ser considerada neutra. Exercitado, o poder do raciocínio produz bons 
pensamentos, inspirados por Ele, ou maus, carnais pensamentos, que 
carregam as sementes do pecado. Nos antediluvianos Deus viu que “toda 
a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente” 
(Gênesis 6:5). Tal pensamento não é considerado neutro, mas mau, 
trazendo consequências malignas, “desastre (...) o próprio fruto dos seus 
pensamentos” (Jeremias 6:19). Assim, Aquele que conhece os terríveis 
resultados dos maus pensamentos bem como o poder enobrecedor dos 
bons pensamentos, graciosamente nos convida: “de sorte que haja em vós 
o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus” (Filipenses 2:5) e 
“pensai nas coisas que são de cima (...)” (Colossenses 3:2).

Adoração também não é neutra! A capacidade de adorar alguma coisa 
ou alguém, como dom de Deus aos homens, pode ser considerada neutra. 
Mas no momento em que a exercitamos, ela é boa, aceitável, ou má, 
não havendo uma terceira opção possível. Se adoramos a Deus como o 
fruto da Sua bondade e salvação em nós e por nós, de acordo com as 
Suas condições, isso é bom, e o Senhor aprecia e aceita. Se adoramos 
qualquer outra coisa/entidade, isso não é neutro: é idolatria! O assunto é tão 
importante que os primeiros quatro mandamentos da Lei de Deus regulam 
essa 
parte da nossa vida, e centenas de páginas da Bíblia esclarecem as 
expectativas e exigências do Senhor a respeito disso. Até mesmo adorar 
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a Deus por outros meios além daqueles que Ele mesmo claramente 
estabeleceu é totalmente inaceitável perante Ele (1 Samuel 13:-2-13).

Podemos concluir que qualquer manifestação das faculdades dadas por 
Deus é boa ou má; e para ajudar os seus queridos filhos, Deus traçou leis e 
princípios claros para governá-los, para que ninguém caminhe na incerteza.

E em relação à música? De repente, advogam os músicos da MCC 
carismática, as regras desaparecem. A música pode vir de qualquer fonte e 
é moralmente neutra, acreditam eles. O que faz diferença é apenas o bom 
coração do músico e o propósito do seu cântico, eles dizem. “A música em 
seus próprios méritos deveria ser considerada neutra, sob o ponto de vista 
moral - ela não é pecaminosa nem santa. A sua moralidade é determinada 
em função da razão pela qual ela é utilizada” (Tim Fisher: The Battle for 
Christian Music). Como observamos acima, esse conceito é inaceitável.

Podemos concordar que os sons são neutros, na medida em que não 
são música. Mas quando os sons são ajustados em melodias, formando 
estruturas específicas e padrões rítmicos, como isso pode ser considerado 
neutro? Como se pode conceber que todas as outras manifestações ou 
“frutos” (Mateus 7:16) do cristão sejam bons ou maus e a música, que 
tão intensamente expressa os gostos, desejos, emoções, preferências e 
aversões da sua personalidade, seja considerada neutra? 

Vejamos alguns conceitos antigos:

“Em sua tolice pessoas estão decepcionando a si próprias ao pensar que 
não existe boa ou má música, e que a música deveria ser estimada pelo 
prazer que ela proporciona” (Platão: As Leis).

“Mais do que os prazeres comuns, a música influência o caráter e a alma. 
Pessoas são afetadas por isso: o ritmo e a melodia produzem raiva ou 
bondade, coragem e equilíbrio ou efeitos contrários, ou outros traços de 
caráter. Está provado que a música tem o poder de transformar o caráter, 
de modo que certas melodias e ritmos não deveriam ser permitidos” 
(Aristóteles: Política, 1339 a,b).

E, acima de tudo, o que a Palavra de Deus diz? “Quando empregada para 
fins bons, a música é uma bênção; mas é muitas vezes usada como um dos 
mais atrativos instrumentos de Satanás para enredar pessoas.”4 “A música, 
quando bem utilizada, é uma grande bênção, mas quando mal-usada, uma 
terrível maldição.”5 

O poder da música 
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O poder da música em si mesma - independentemente das letras - está 
relacionado à resposta que ela cria no ouvinte. Podemos dizer que a 
resposta emocional é neutra? É a mesma coisa a resposta emocional ser 
rebelião, ódio, violência ou, ao contrário, paz, admiração, devoção, alegria? 
Significaria que não existe bem nem mal ou pecado na terra e que tudo é 
neutro, e isso é exatamente o que Satanás tem defendido nos últimos seis 
mil anos!

Esse talvez seja o maior perigo na música carismática: a sua intensa 
resposta emocional, na ausência de uma forte experiência espiritual para 
produzi-la! 

Toda música gera uma resposta emocional. Conforme os gêneros musicais, 
estilos, interpretação etc, as respostas à música serão bastante diferentes!

A música carismática alcançou enorme impacto nos dias atuais escolhendo 
o rock’n roll como o seu gênero modelo, juntamente com diversos gêneros 
a ele relacionados. Por que? Porque o rock, tão popular na sociedade, com 
milhões de seguidores, tornou-se não apenas um marco cultural, mas a 
própria cultura! E o que há de errado nisso? Para melhor compreensão, 
consideremos algumas evidências:

Em seu livro “Sound Effects, Youth Leisure and Politics of Rock”, o Dr. Simon 
Frith explica que “o rock é projetado para alcançar resultados emocionais, 
sociais, físicos e comerciais”, e o pior de tudo, “a experiência com o rock é 
essencialmente erótica”. Gene Simmons, membro da banda de rock “Kiss”, 
foi perguntado em uma entrevista na TV (“Entertainment Tonight”) se os pais 
deveriam se preocupar em relação aos seus filhos ouvirem a música do 
“Kiss”. Ele respondeu: “Os pais deveriam se preocupar com o fato de que 
nós vamos atrás das garotas - realmente, isso é o rock - sexo, com uma 
bomba de 100 megatons: o ritmo”. Pode haver algo pior do que isso? Sim: 
a crença de Little Richards, influente cantor e compositor de rock’n roll por 
mais de sete décadas, ajuda-nos a entender. “Minha verdadeira crença”, 
disse ele, “é essa: eu creio que esse tipo de música é demoníaca. Muitos 
ritmos da música de hoje foram retirados do vodu, dos tambores do vodu. 
Se estudar os ritmos musicais, como eu fiz, você saberá”. 

Se a música rock - acompanhada em diferentes medidas por mais de 
50 gêneros a ela relacionados - produz intensos sentimentos de revolta, 
violência e luxúria sexual, o que o rock cristão produz? Não estou me 
referindo às letras. Trata-se apenas da música. A resposta intensa cria uma 
terrível contradição: pessoas são tomadas por esses intensos sentimentos, 
que os conectam com palavras espirituais sobre Cristo e a fé - e então eles 
presumem que estão experimentando uma conexão com Deus! Foi esse 
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o resultado no cristianismo após a introdução da música carismática? Os 
cristãos estudaram mais a Palavra de Deus? Suas mentes tornaram-se mais 
espirituais? A terrível realidade revela exatamente o contrário! Crianças e 
adolescentes tornaram-se mais rebeldes e muito menos interessados nas 
coisas espirituais, o índice de romances adúlteros e divórcios entre os 
cristãos disparou; a “aparência de piedade” (2 Timóteo 3:5) roubou quase 
toda a verdadeira piedade.

Isso deve ser tão triste para o nosso Salvador. Ver os Seus amados filhos 
em tão perigosa condição, enquanto “sentem-se” levados “pelas asas da 
música” para o trono de Deus! Esse é o engano: não conhecendo a sua 
real condição, e ao mesmo tempo iludidos pela música no sentido de que 
estão experimentando um reavivamento e uma efervescente proximidade 
com o Senhor! A música carismática peca em aparentemente oferecer os 
mesmos resultados e sentimentos resultantes da verdadeira piedade, mas 
na AUSÊNCIA DA VERDADEIRA PIEDADE.  Não há cruz, não há vitória 
sobre o pecado, não há novidade de vida, mas sim “sentir” intensamente a 
“presença” ou o “júbilo” de Deus! O que poderia ser mais escandaloso do 
que isso?6

“Uma balbúrdia de barulho choca os sentidos e perverte aquilo que, se 
devidamente dirigido, seria uma bênção. As forças das instrumentalidades 
satânicas misturam-se com o alarido e barulho, para ter um carnaval, e isto 
é chamado de operação do Espírito Santo.”7

Buscando agradar a Deus!

Deveria a música cristã ser entediante, sem gosto e triste para poder 
agradar ao Senhor? Deus proíbe! “O cristão é (...) a pessoa mais feliz do 
mundo.”8

A música do cristão deve representar a Deus e uma experiência pessoal 
com Deus. Tal música, podemos afirmar, elevará e enobrecerá em seus 
efeitos, não degradará. Ela não será um agente invasivo, mas terá o atributo 
de uma amorável fé em Cristo. Será música em harmonia com o ritmo e a 
pulsação de toda a criação, produzindo, portanto, paz, alegria e adoração 
ao Criador. Tal música será “um dom precioso de Deus, destinado a erguer 
os pensamentos a coisas altas e nobres, a inspirar e elevar a alma.”9 

Conhecer ao Senhor é vida eterna! (João 17:3). Conhecê-lO cada dia 
melhor, colocarmo-nos na posição de dar a Ele em cada momento uma 
melhor oferta de gratidão, de louvor! Eu sei que em nosso meio há muitos 
jovens que amam a Deus, devotam seus corações e dons - inclusive o da 
música - para a Sua glória! O Senhor aprecia qualquer verdadeiro desejo 
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de honrá-lO! À medida que contemplarmos o infinito sacrifício na cruz por 
nós, seremos levados a reconsiderar todos os aspectos da nossa vida e 
adoração! 

“Se alguém quiser fazer a vontade dele, saberá (...)” (João 7:17). Nós 
saberemos o que agrada a Ele e o que não O agrada, e pela Sua graça 
seremos capacitados a oferecer a Ele uma adoração aceitável!

“Que haja cântico no lar, de hinos que sejam suaves e puros, e haverá 
menos palavras de censura e mais de animação, esperança e alegria.”10

“Com cheiro suave me deleitarei em vós” (Ezequiel 20:41), diz o Senhor, 
quando nossa vida, nossa obediência e nossa adoração são preenchidas 
com o Seu Espírito, com a Sua vida. O que poderia ser mais doce que 
a aceitação do Senhor? E viver uma vida assim, “sob Suas asas”, aqui 
na Terra, e continuar a viver com Ele, lá em cima, no Seu reino celestial, 
fornecido para nós a um preço tão caro! Essa redenção “será a ciência e o 
cântico dos remidos através dos séculos da eternidade.”11 

Que possamos louvá-lO com o melhor das nossas habilidades agora, aqui 
neste mundo, mas pertencendo àquele Lugar, a Ele, à Sua família, em 
harmonia com o Seu coração e com os Seus santos anjos! 

1. Sacrosanctum Concilium AAS 56 (1964) 97–134. (A constituição da liturgia do Vaticano II).
2. Dictionary.com.
3. Cambridge Dictionary.
4. Testemunhos para a igreja, v. 1, p. 505.
5. Testemunhos para a igreja, v. 1, p. 497.
6. Testemunhos para a Igreja, v. 2, p. 344.
7. Mensagens escolhidas,vol. 2, p. 36 (ênfase adicionada).
8. The Review and Herald, 10 de junho de 1884.
9. Educação, p. 167.
10. Educação, p. 168.
11. Caminho a Cristo, p. 44 (ênfase adicionada).

Material consultado:
Paul Hummel: The Christian and His Music
Tim Fisher: The Battle for Christian Music
Lucian Cristescu: The Magic Beat
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“Enchei-vos do Espírito” (Efésios 5: 18), foi a exortação do apóstolo 
Paulo aos efésios, que é também imperativa para nós! “Desde 
os séculos eternos era o desígnio de Deus que todos os seres 

criados, desde os luminosos e santos serafins até ao homem, fossem um 
templo para morada do Criador”1. A plenitude da vida que o Senhor oferece 
(João 10:10) não pode ser produzida por nós! É a Sua vida, graciosamente 
impartida a nós! Uma vida de abundância nas coisas de Deus; uma vida 
que recebe poder do Espírito de Deus, revelando frutos de um caráter 
semelhante ao de Cristo e “derrubando toda a altivez que se levanta contra 
o conhecimento de Deus” (2 Coríntios 2:5.)

Essa tem sido a esperança e o objetivo dos Seus fiéis discípulos desde o 
tempo em Ele prometeu “Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que 
eu vá; porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós; mas, quando eu 
for, vo-lo enviarei” (João 16:7), até hoje.

Os apóstolos compreenderam que em seu próprio poder seria impossível 
realizar o trabalho a eles confiado. Após a Sua ascensão ao céu, eles 
perseveraram humildemente em oração, para receberem o Santo Dom, e Ele 
foi ricamente derramado sobre eles. O resultado sobejamente ultrapassou 
qualquer outra coisa vista no passado.

“Todo o Céu se inclinou na contemplação da sabedoria do incomparável e 
incompreensível amor. Absortos em admiração, os apóstolos exclamaram: 
“Nisto consiste o amor”! (...) “E sob a influência do Espírito, palavras de 
arrependimento e confissão misturavam-se com cânticos de louvor por 
pecados perdoados. Eram ouvidas palavras de gratidão e de profecia.”2 

Porque dizer NÃO 
à música carismática
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Milhares foram convertidos em um único sermão (Atos 2:41), milagres foram 
acompanhados por poderosa pregação (verso 43), os apóstolos miraculosa 
e corretamente falavam os idiomas dos presentes (Atos 2: 6-12), e tudo isso 
devido ao Poderoso Agente enviado do alto!  

Pelo Espírito, durante os séculos de opressão, os mártires guardaram a sua 
fé e a selaram com as suas vidas, os reformadores romperam as cadeias da 
ignorância e apostasia e a luz do evangelho foi vitoriosa sobre os poderes 
das trevas. Mas em relação a esse tão importante trabalho do Espírito, o 
arqui-enganador estava preparando um sutil mas terrível engano.

Em 1901, em Topeka, Kansas, EUA, Charles Parham iniciou um movimento 
que rapidamente se tornou um fenômeno  no mundo cristão - o Movimento 
Pentecostal. Especialmente após o reavivamento da Rua Azuza em 1906, 
com William Seymour, Franklin Bartleman e outros, o movimento tem sido 
designado como a Primeira Onda do Pentecostalismo. Os seus seguidores 
entendiam que as pessoas eram lideradas pela direta orientação do Espírito 
Santo, e o sinal exterior do batismo do Espírito Santo era falar em línguas, 
supostamente como nos tempos dos apóstolos. No entanto, com um olhar 
mais atento podemos ver a grande diferença entre a santa experiência dos 
apóstolos, trazendo “arrependimento e confissão”, como mencionado 
acima, e o movimento de contrafação. 

O que caracterizou o “despertamento” da Rua Azuza na cidade de Los 
Angeles? “Homens e mulheres gritavam, choravam, dançavam, entravam 
em transe, falavam e cantavam em línguas e traduziam as suas mensagens 
para o inglês (...). No meio de tudo isso estava o ‘ancião’ Seymour, que 
raramente pregava [!] e na maior parte do tempo mantinha a sua cabeça 
coberta com um saco vazio atrás do púlpito (..).”3

Poderia isso ser o efeito da “voz mansa e delicada” (1 Reis 19:12) do 
Espírito Santo? Jesus prometeu que o  “Espírito de verdade (...) vos guiará 
em toda a verdade; porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que 
tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir” (João 16:13). No entanto, esse 
movimento começou uma “pregação rara”, com menos da Palavra e mais 
emoções; com um espírito que falava por si mesmo, não como o Prometido, 
com as palavras de Deus! A recém-formado Igreja Pentecostal expandiu-se 
rapidamente para praticamente o mundo inteiro.

A assim chamada “segunda onda do Espírito Santo” começou em Van Nuys, 
Califórnia, num domingo de manhã, quando Dennis Bennet, um clérigo 
episcopal, anunciou para a sua congregação que havia sido batizado com 
o Espírito Santo e falara em línguas. Antes de 1955, a maioria das igrejas 
protestantes não aceitava essas visões/experiências, e aqueles que as 
tinham separavam-se e uniam-se à Igreja Pentecostal. Mas nos anos 60, os 
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ensinos e práticas pentecostais de supostos dons espirituais (charismata) 
ganharam terreno nas igrejas protestantes tradicionais. Os membros foram 
encorajados a permanecer em suas igrejas, desfrutando daquela “dons do 
espírito”, em vez de separarem-se delas. Então, surgiram os Anglicanos 
Carismáticos, Luteranos Carismáticos, Presbiterianos Carismáticos, 
Católicos Romanos Carismáticos, Metodistas Carismáticos etc.

Uma das marcas dessa corrente era o evangelho da prosperidade - o assim 
chamado “determine e reivindique” - uma abordagem que trabalha a ideia 
de que os filhos de um pai tão rico como nós temos deveriam ser ricos 
em todos os tipos de dons, não apenas os espirituais! Isso faz sentido, 
parcialmente, porque realmente temos um rico e poderoso Pai; mas é 
enganoso, na medida em que Deus não necessariamente promete riquezas 
e bem estar mundano aos Seus seguidores, apesar de que Ele os abençoa 
de muitas maneiras. 

Essa abertura para sentir-se bem, sentir-se abençoado, amplamente abriu 
as portas para a música carismática. A música proveniente dos populares 
cantores de rock daquela época, adaptada às igrejas cristãs através de 
letras cristãs, encaixou-se perfeitamente em seus gostos. Era uma música 
que gerava uma ampla resposta emocional, bem mais carnal que espiritual; 
mas era percebida como um sinal de que o espírito estava flutuando sobre a 
congregação. Essa “onda”, muito apelativa ao humano, egoístico coração, 
fez muitas igrejas pegarem o “vento”, escolhendo a linha carismática. 

Quais eram as características da “segunda onda”? Menos ênfase na 
Palavra e no “assim diz o Senhor”, na medida em que as pessoas pensavam 
desfrutar de orientação direta do Espírito Santo; sentimento intenso da Sua 
presença, ao invés de apresentar os frutos de arrependimento e conversão, 
sentindo a alegria; quase nenhuma condição para as promessas de Deus 
serem honradas - bastando declará-las e reivindicá-las - uma religião de 
abundância, com menos responsabilidade e mais privilégios. 

Cerca de duas décadas depois, a “terceira onda do Espírito” foi incitada por 
C. Peter Wagner, do Seminário Teológico Fuller, em Pasadena, Califórnia, 
no começo dos anos 80. Os neo-carismáticos adoram os dons espirituais 
de modo semelhante aos que estavam sob as ondas anteriores, mas eles 
não acreditam que o batismo do Espírito Santo é necessário para obtê-los. 
Tampouco veem o falar em línguas como a evidência física inicial do batismo 
com o Espirito Santo. A música carismática continua a desempenhar um 
importante papel em manter os sentimentos agradáveis - como uma prova 
da aceitação divina - e em aumentar a popularidade das igrejas cristãs 
nas fileiras dos não-crentes. Sendo menos intrusivos, os valores da terceira 
onda penetraram amplamente nas fileiras das igrejas protestantes e neo-
protestantes, de maneira que no ano 2000, mais da metade dos um bilhão 
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de cristãos pertenciam a modo de religião pentecostal, carismático ou neo-
carismático, desfrutavam do que eles criam ser a presença do Espírito em 
suas vidas.

Intrigantemente, o Senhor Jesus havia alertado os Seus discípulos para não 
se regozijarem por motivos semelhantes, visto que eles eram tendentes a 
fazê-lo! “Mas, não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos; alegrai-
vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus” (Lucas 10:20). 
Vemos que o perigo para os discípulos daquela época - e, podemos 
assumir, para os de todas as épocas - era alegrar-se mais em uma externa, 
miraculosa, religião através do espírito, ao invés de uma religião salvífica, 
baseada na fé e na transformação do coração. Não se alegre naquilo que 
você vê, ainda que possa ser uma positiva evidência do poder de Deus; 
alegre-se no que você vê com os olhos da fé! (Ver 2 Coríntios 4:18) Alegre-se 
no relacionamento que você tem com o Senhor, alegre-se na Sua bondade 
e salvação, livremente oferecidas a você!

Jesus repetidamente provava estar interessado na genuína alegria de Seus 
discípulos, chamando-a de a Sua própria alegria. Ele orou “para que tenham 
a minha alegria completa em si mesmos” (João17:13). E então esclareceu 
os meios providos para isso: “Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou 
(...)” (João 17:14). A Palavra foi o meio para enraizá-los na verdade do Pai, 
a luz para os seus pés. “O Espírito de Deus, santo e educador, está em Sua 
Palavra.”4 Ele simplesmente a expôs, tendo o Espírito meios para colocar a 
vida em sujeição à Palavra. O próprio Senhor venceu o inimigo com o “está 
escrito” (Mateus 4:4,7,10), rejeitando a tentação de fazer um milagre para 
provar Sua çonexão com o Seu Pai. 

“A verdade como é em Cristo é obediência a cada preceito de Jeová. É 
um trabalho do coração. santificação bíblica não é a santificação espúria 
de hoje, que não busca as Escrituras, mas confia nos bons sentimentos e 
impulsos ao invés de procurar a verdade como a um tesouro escondido. 
Santificação bíblica é conhecer os requerimentos de Deus e obedecê-los.”5

 Querido amigo, não queremos edificar nossa fé sobre a areia movediça 
dos “sentimentos, sensações e impulsos”, independentemente de quão 
agradáveis possam ser para nós ou para outros milhões de cristãos. 
Escolhemos edificar nossa experiência na Rocha Eterna, que é a Santa 
Palavra. E pela Sua graça escolhemos obedecê-lO.

A religião de Deus dirige-se através da Palavra à razão e à vontade, que 
são superiores, comandando as faculdades e a mente. As sensações, 
sentimentos e paixões são demasiado subjetivos, e constituem faculdades 
inferiores, daí porque é tão perigoso fundamentar nossa experiência 
religiosa neles.
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Algumas razões pelas quais música carismática 
não é para cristãos

Qualquer coisa conectada a Deus deveria ser governada pelas leis de 
Deus, que são boas e tão exigentes como Ele próprio. A cruz de Cristo 
permanece como um testemunho da exigência da lei e dos princípios de 
Deus. O amor infinito é e deveria ser zeloso, exigente!  (Êxodo 20:5). 

Que princípios são pisoteados pela música carismática? Gostaria de 
submeter à vossa consideração os seguintes:

a  A lei de causa e efeito (Gálatas 6:7)

 “Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que o homem 
semear, isso também ceifará” (Gálatas 6:7). Sentimentos e sensações de 
alegria e júbilo deveriam ser o fruto de uma experiência, de uma batalha, e 
de uma vitória obtida. Eles deveriam ser o fruto de um renascimento, após 
a dolorosa crucifixão: “os que semeiam em lágrimas segarão com alegria” 
(Salmo 126:5). Essa alegria é duradoura, constante, é a Sua alegria em nós 
(João 15:11). Não é produzida pela música, mas produz música no coração. 

A música carismática oferece um caminho mais fácil: alterando a consciência 
através de significados da própria música, manipulando a bioquímica e a 
resposta psicológica das pessoas,6 ela conduz a um almejado e semelhante 
objetivo - a alegria de uma “vida feliz com Jesus”. Essa música age como 
uma droga, e existem milhares de evidências que provam isso. O que ocorre 
depois, quando o efeito passa? Tristeza, depressão, insegurança. É esse o 
fruto de uma sólida experiência espiritual? Certamente não!

b  A lei da liberdade (Tiago 1:25).

Encanto e fascínio, para enganar as pessoas, são muito perigosos. Jesus era 
cheio de encanto! Mas como? Vivendo em justiça. Sua vida, Seus princípios, 
eram exemplificados em cada passo; o Seu coração e a Sua experiência, 
juntos, eram um poder encantador! “Nunca homem algum falou assim como 
este homem” (João 7:46). Ele era “totalmente desejável” (Cantares 5:16), o 
“primeiro entre dez mil” (verso 10), como visto profeticamente por Salomão. 
Mas aquele tipo de encanto nunca sobrepôs-se à liberdade das almas às 
quais se dirigia! A lei moral dos dez mandamentos é o espelho do Seu 
caráter, portanto é chamada “a lei da liberdade” (Tiago 2:12). Apesar de tê-
los amado muito, Ele cuidadosamente evitou encantar os sentidos dos 
Seus companheiros - ao invés de dirigir-Se à razão e vontade deles. Ele 
vivia o que pregava e a beleza do Seu caráter era encantar os ouvintes sem 
oprimi-los. Assim, Ele não os subjugava ou manipulava; mas exatamente o 
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contrário, Ele os libertava. Ele amava a todos, mas batia pacientemente à 
porta, respeitando a liberdade de escolha deles (Apocalipse 3:20).

A música carismática faz a mesma coisa? Não, porque não pode. Os estilos 
musicais utilizados são invasivos, alteram, tomam o controle. É sabido que a 
característica específica da música rock e dos seus “similares” (jazz, blues, 
pop, entre outros) é provocar uma alteração da química do corpo humano, 
produzindo estágios de consciência semelhantes ao transe.7

 
“O rock é um instrumento de alteração da consciência.”8 “O rock é a chave 
que dá acesso à mente humana; estamos indo atrás das mentes dos 
nossos ouvintes, assim como as outras bandas fazem.”9 Tão estranho: o 
Criador respeitosamente bate à porta enquanto criaturas caídas invadem o 
coração, após abrir a porta com a chave mágica: a música rock.

c  Submissão consciente, inteligente (João 1:10, 14)

 A religião cristã conduz pessoas à submissão e à obediência consciente 
a Cristo, “destruindo os conselhos, e toda a altivez que se levanta contra o 
conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência 
de Cristo” (2 Coríntios 10:5). 

O que o rock faz? A sua própria aparência é como um movimento de rebelião. 
A sua estrutura induz a rebelião, como resposta natural, no ouvinte. O que 
o rock cristão produz? No melhor cenário, confusão: a música - rebelião, e 
as palavras - submissão! Como é possível conciliar ambos? Deveríamos 
perguntar a alguém que conhece o rock por dentro:

“No começo eu acreditava que poderia descontaminar alguma música rock 
antiga (...), transformando-a num gospel aceitável. Mas agora percebo que 
que nenhum compromisso pode ser feito com a mundo e sua música, seu 
entretenimento, sua filosofia.”10

d  O comando das faculdades superiores sobre as faculdades 
inferiores da mente humana.11

Devemos comandar nosso corpos: “antes subjugo o meu corpo, e o reduzo 
à servidão” (1 Coríntios 9:27), disse o apóstolo Paulo. Somos admoestados: 
“mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra: a prostituição, 
a impureza, o afeição desordenada (...)” (Colossenses 3:5). Essa é a vitória 
do Espírito sobre a carne, o trabalho coroador da graça nos corações 
humanos.

Por outro lado, o inimigo faz força exatamente para a direção oposta: “A 
corrupção do mundo nos está procurando roubar os sentidos, todas as 
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influências profanas atuam de todo lado a fim de manter-nos em nível baixo, 
terreno — embotando-nos as sensibilidades, degradando-nos os desejos, 
enfraquecendo-nos a consciência e mutilando-nos as faculdades religiosas 
mediante a instigação de cedermos à natureza inferior.”12 

Exatamente nessa linha surge no cenário a música carismática: para seduzir e 
enfraquecer a consciência e as faculdades religiosas mediante a sujeição delas 
à natureza inferior. Há cristãos pensando que o jazz não é tão ruim. «Sincopação 
é a chave do jazz que produz o suingue. O nome jazz vem de uma palavra 
não mais usada que significa ‹intercurso sexual›. Inicialmente, a música jazz era 
produzida para bordéis. Finalmente, o jazz deu à luz o rock atual.»13

E o “soul music”? “Música ‘soul’ é totalmente sexo” (Arthur Brown). A 
característica do rock - amplamente disseminada na maioria dos outros 
estilos musicais relacionados - de acentuação contínua dos tempos fracos 
2 e 4 no compasso de 4 tempos - tem um efeito perturbador e estressante 
sobre o sistema nervoso.  “A batida do rock cria uma hiper-abundante 
secreção de hormônios sexuais e adrenalina (...) Isso faz dessa música 
algo profano, provocativo, pecaminoso.”

O que dizer das variações cristianizadas disso?  “Música ‘soul’ é tão 
somente ‘rhythm’n’blues’ modernizado (...) e a única novidade que ela tem 
é a harmonização com grandes porções de [letras] gospel.”14 Presumir que 
podemos pegar essa música, adicionar a ela letras cristãs e eventualmente 
obter música sacra é um terrível engano! “(...) que sociedade tem a justiça 
com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas?” (2 Coríntios 6:14).

Mas devemos concordar que o perigo é ainda maior. Se alguém simplesmente 
ouve rock, que “é sexo jogado diretamente na face dos adolescentes,”15 ele 
ou ela pode ser tocado pelo Espírito do Senhor para entender a depravação 
que isso causa à alma e, pela graça, ele ou ela pode parar de ouvir. Mas, 
ao ouvir a música ‘soul’  (ou similar) - que é a mesma coisa adornada 
com letra cristã, o engano pode vir em relação a alguém que demonstra 
espiritualidade e, portanto, não sente nenhuma necessidade de reforma. 

e  A boa intenção não escusa os meios/métodos errados (ver 
5TI 562)

Na experiência dos primeiros filhos/adoradores, notamos que “em geral” 
Caim obedeceu aos requerimentos de Deus para a adoração: construiu 
um altar, trouxe um sacrifício, ofereceu-o a Deus e o queimou como Deus 
pedira. A única diferença foi que ele “considerou as tradições locais”16; 
sendo um fazendeiro, ele alterou o significado da sua adoração com os seus 
próprios gostos/percepções sobre adoração. Entendemos que o Senhor 
teria aceitado a sua originalidade, na medida em que Ele aprecia sempre 
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o progresso e a dignidade das Suas criaturas, nunca nos moldando para 
sermos “meros autômatos.”17 No entanto, o sacrifício de Caim não podia ser 
aceito! Caim podia livremente escolher a maneira que o Senhor designara, 
em todos os aspectos, ou simplesmente não oferecer nenhum sacrifício. 
Isso significa, para nós, que somos respeitados como agentes livres para 
louvarmos ao Senhor por Sua infinita bondade ao Seu modo, do modo que 
Ele estabeleceu como aceitável para Ele próprio, em harmonia com todas 
as outras leis e princípios por Ele estabelecidos, ou - simplesmente para 
negarmo-nos a adorá-lO. 

Tentar “cooperar-com-o-Autor”, alterando os meios/métodos que Ele próprio 
estabeleceu, significa não agradá-lO do modo original, mas simplesmente 
zombar dEle, do Seu amor e da Sua autoridade.

“O cântico (...) é um ato de adoração, tanto como a prece. O coração 
deve sentir o espírito do cântico, a fim de dar a este a expressão correta.”18 
A solene lição para os nossos dias é que se a oração de Caim não pôde 
ser aceita pelo fato de haver um aspecto divergente da vontade de 
Deus, provando a sua descrença, então a nossa música não pode ser 
aceita pelo mesmo Deus, se algum dos seus aspectos são contrários aos 
Seus princípios. Se aspectos da música, como ritmo e acentuação, são 
importados do vodu - a religião africana que invoca e adora os espíritos 
maus - via ‘blues’, ‘rock-and-roll’,19  qual é o “espírito da música”? Tentar 
agradar a Deus de uma maneira diferente da que Ele designou não é um 
modo alternativo de obedecê-lO, mas a pior forma de idolatria (ver 1 Samuel 
15: 20-23).

E como consequência, podemos reafirmar:

f  Ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo! 
(Mateus 6:24)

“Ninguém pode servir a dois senhores” (Mateus 6:24). O rock-star David 
Bowie confessou,  “O rock sempre foi a música do demônio. Eu creio que 
o rock é perigoso. Sinto que estamos promovendo algo mais tenebroso do 
que nós mesmos.”20 Então, a quem pertence o rock cristão?  Ele não está 
se transformando numa adoração-deboche, tão ofensiva a Deus quanto o 
bezerro de ouro dos israelitas? Lembremos que eles construíram o ídolo e 
Arão tentou convocar uma festa ao Senhor, enquanto o  adoravam! “Que 
presunção de sua parte [de Arão] de proclamar uma festa ao Senhor ligada 
com o culto idólatra da imagem de ouro! Aqui se vê o poder que Satanás 
tem sobre mentes que não são inteiramente controladas pelo Espírito de 
Deus.”21 Como sabemos o resultado não foi uma nova, moderna forma de 
adorar a Jeová, mas uma amedrontada maneira de separar-se de Deus, 
trazendo desastre e morte.



21

Mas eu gosto! Isso não deve ser tão perigoso!

Há seis mil anos atrás, uma pessoa santa olhou para um fruto proibido e 
confiou no seu próprio discernimento e gosto, descartando a explícita Palavra 
do Criador. Ela disse praticamente o seguinte: “mas eu gosto disso. Eu sinto 
que isso vai me dar algo superior. Isso não deveria ser tão perigoso” (ver 
Gênesis 3:6). O que Eva sentiu após comer do fruto proibido? Ela “não sentia 
evidência alguma do desagrado de Deus, mas ao contrário experimentava 
uma influência deliciosa, alegre, a fazer fremir toda a faculdade 
de uma nova vida, influência tal, imaginava ela, como a que inspirava os 
mensageiros celestiais.”22 Enquanto isso, ela abria amplamente as portas da 
miséria, sofrimento e destruição! O que dizer do nosso gosto hoje, após seis 
mil anos de decadência? Portanto, devemos confiar em Deus e não nos 
nossos sentimentos. “Fizestes o concerto de andar pela fé, não de ser 
regidos pelos sentimentos. Estes variam com as circunstâncias.”23

A escolha

Deveríamos então aceitar e fazer apenas coisas desagradáveis em nossa 
vida cristã?  Não é Deus aquele que coloca o gosto na nossa mente? 
Deveríamos negar qualquer experiência agradável ou, particularmente, 
qualquer música agradável? De maneira nenhuma! A mais importante 
questão é: a qual parte de mim mesmo eu devo agradar?

Já que todos nós somos corrompidos pela tragédia do pecado, a nossa 
natureza humana foi desviada dos verdadeiros valores da vida eterna 
oferecida por Deus para os padrões, gostos e percepções do arqui-
enganador. 

Por outro lado, ao sermos redimidos pelo sangue de Cristo, uma nova 
natureza nos é dada. Ele “nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade 
(...), grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis 
participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que 
pela concupiscência há no mundo” (2 Pedro 1:3,4). 

Música é poder! Isso é um fato! Que parte de mim eu quero agradar e 
impulsionar com esse poder? A natureza pecaminosa? Fazendo isso, 
estarei acariciando a parte que me levará à destruição. E quanto mais eu a 
agrado, mais ela cresce, requerendo muito mais coisas da mesma espécie. 

A outra opção é agradar a natureza divina, dada a mim por Cristo! Ela 
atua apesar dos meus gostos naturais e contrariamente a eles. Isso ocorre 
pela fé! Eu compreendo racionalmente, pela Sua Palavra, qual é a música 
que Ele aprecia, e ouço e canto/toco essa música! Porque Ele me amou 
e me ama tanto, eu escolho agradá-lO! E o processo é similar: quanto 
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mais desfruto dessa música, mais a aprecio. Quando acalento a natureza 
espiritual, ela requer mais.  Isso implica em educar o meu gosto! Essa é a 
parte do maravilhoso processo da salvação. Essa é a liberdade que Ele 
proveu para nós, paga de modo tão caro na cruz. “Portanto, agora nenhuma 
condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo 
a carne, mas segundo o Espírito” (Romanos 8:1). 

A promessa é que Ele nos ajudará ao longo do caminho! Através do Seu 
Espírito, Ele “tirará o coração de pedra”, juntamente com os seus gostos 
e inclinações, e nos dará um “coração de carne” (Ezequiel 11:19). “Este 
enxerto em Cristo nos separa do mundo. Não mais desejaremos a companhia 
dos vis, contaminados e contaminadores. Ainda prosseguiremos mortos no 
pecado, mas vivos em Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aparece 
então abundante fruto. As graças do Espírito são manifestas em amor, 
alegria, paz, longanimidade, benignidade e bondade. Possuímos novas 
afeições, novos apetites, novos gostos. ‘As coisas antigas já passaram; 
eis que se fizeram novas.’”24 

Escolherá você esse caminho para os seus pés? Se assim fizer, a música 
do seu coração  se harmonizará com a música que você ouve, canta e 
toca; e se harmonizará com a música das cortes do Alto, onde em breve 
Ele lhe convidará para juntar-se ao coro celestial! Que Ele o abençoe, e à 
sua escolha! 
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“A verdade como é em Cristo é obediência 
a cada preceito de Jeová. É um trabalho 
do coração. santificação bíblica não é 

a santificação espúria de hoje, que não 
busca as Escrituras, mas confia nos bons 

sentimentos e impulsos ao invés de 
procurar a verdade como a um tesouro 

escondido. Santificação bíblica é conhecer 
os requerimentos de Deus e obedecê-los.”

SDA Bible Commentary 
[E. G. White Comments], vol. 5, p. 1147. 


