Música na Igreja Sud – Blog não oficial
http://musicanaigrejasud.wordpress.com

5 Minutos de

Música

Momento Musical na Reunião Dominical da

Sociedade de Socorro

Algumas Sugestões para a Diretora de Música
Atividades com os Hinos
“Cantar nossos hinos sagrados, escritos por servos de Deus, tem um poderoso efeito na conversão das pessoas aos princípios do
Evangelho, promove paz e crescimento espiritual”(Pres. Heber J. Grant, Improvement Era, Set. 1941, 522)

Idéia
• Aprender a cantar hinos
novos

• Corrigir erros
congregacionais

• Memorizar a letra de alguns
hinos
• Ensaiar hinos para
apresentações especiais
• Estudar a origem ou a
história dos hinos e seus
compositores

Sugestão de Como Realizar
Como a Sociedade de Socorro é a única organização, com exceção da Primária, com tempo
previsto para ensaio de hinos novos, converse com a líder de música da ala e peça uma lista
dos hinos desconhecidos ou pouco cantados pelos membros. Planeje o ensaio desses hinos
nos 5 minutos de música e, na medida que eles ficarem prontos, podem ser incluídos na
reunião sacramental.
Em conjunto com a líder de música da ala, identifique hinos em que a congregação esteja
cometendo pequenos erros melódicos ou rítmicos. Isole o trecho problemático e cante de
forma bem clara para que as irmãs ouçam e repitam da maneira certa. Feita a correção, cante
pelo menos uma estrofe para fixar bem. Mais eficaz ainda, seria cantar o mesmo hino na
reunião sacramental (caso suceda as auxiliares).
Selecione canções e hino para apresentações especiais da sociedade de socorro. Ajude as
irmãs a memorizá-los pela repetição trecho a trecho ou através de palavras-chave, gravuras,
gestos e outros recursos que achar interessante. Essa idéia de memorizar também ajuda
aquelas irmãs que apresentem dificuldades de leitura ou visão a participarem mais ativamente
e sentirem-se integradas.
Com a autorização da presidência da Sociedade de Socorro e do líder de música da ala,
selecione um ou mais hinos e agende uma apresentação das irmãs em uma sacramental. De
preferência, selecione algo que tenha a ver com o tema dos oradores, e ensaie com
antecedência usando os 5 minutos de música.
Pesquise sobre a história de alguns hinos e conte em poucas palavras.Você pode também
falar sobre alguns dos compositores. No final, se der tempo, cante uma ou mais estrofes
com as irmãs. Clique em: http://musicanaigrejasud.files.wordpress.com/2010/02/historia-dos-hinos-desiao.pdf para ver um arquivo que minha querida presidente Marlúcia Severo me enviou. Ele
foi organizado pela Sociedade de Socorro do ramo Túnel Verde. O blog da Marlúcia é:
http://vida-eternidade.blogspot.com/

• Refletir sobre a letra do hino

• Convidar uma irmã para falar
sobre seu hino favorito

Uma idéia bem importante é promover um momento de reflexão sobre a letra dos hinos.
Você pode escolher algum que tenha a ver com o tema da aula, pedir para alguém recitar,
(como poesia somente) e elaborar perguntas para fazer com que as irmãs ponderem um
pouco mais sobre o que estão cantando. Outra idéia é buscar por hinos que tenham termos
mais eruditos e pouco usados na nossa linguagem coloquial e esclarecê-los. Nem todo
mundo sabe o que significa “augusto” (veja hino no. 58), ou “baluartes” (no. 171), por
exemplo. (Eu não sabia!)
Com a devida antecedência, convide uma irmã para que ela escolha seu hino favorito e fale
rapidamente sobre a razão de ser tão especial para ela. No final ela pode também prestar um
testemunho sobre a importância da música inspiradora em sua vida. Se houver tempo, cante
uma ou mais estrofes com as irmãs. Convide também o bispo para participar dessa atividade!
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Só uma idéia:
Se quiser fazer algo mais elaborado e organizado, você pode selecionar os hinos que for usar para ensinar, corrigir,
memoriar, ensaiar, etc. durante o ano inteiro (ou por alguns meses) e compilar num Cd. Você pode fazer cópias para as irmãs
ou, para aquelas que tem acesso a internet, enviar por e-mail os links com o áudio. Nos sites Church Music
(http://www.lds.org/cm/display/0,17631,7344-1,00.html) e Liahona.net (http://www.liahona.net/Default.aspx?event=event4)tem
muito material para fazer donwload gratuito. Faça também um quadro e coloque no mural da sala, indicando quais hinos serão
abordados cada domingo. Isso permitirá que elas tenham a chance de se preparar e, quem sabe, fiquem mais motivadas a
participar! Incentive-as a cantar os hinos trabalhados nos 5 minutos de música na reunião familiar.

Apreciação Musical
“A música é verdadeiramente uma linguagem universal, e quando expressa de forma excelente, quão profundamente move nossa alma.”
(Pres. David O. Mackay, Conference Report, Abril 1945, 119)

Idéia
• Convidar alguém para
apresentar um número
especial
• Colocar um Cd ou Dvd com
música inspiradora

• Falar sobre a vida e a obra de
alguns compositores da
música clássica

• Ensinar sobre instrumentos
musicais

• Destacar apresentações
musicais na comunidade

Sugestão de Como Realizar
Convide alguma irmã da Sociedade de Socorro ou outro membro da ala para fazer a
apresentação musical de um hino ou canção. A escolha musical pode ter a ver com o tema da
aula. Você também pode pedir que toque e/ou cante alguma música clássica mais reverente
para o domingo.
Você também pode selecionar uma apresentação musical com música clássica apropriada
para o domingo, hinos ou canções da igreja. Use um cd ou dvd. Existem gravações
belíssimas do Coro do Tabernáculo (http://www.mormontabernaclechoir.org/videos/) disponíveis
no site e que podem ser usadas para essa ocasião.
Selecione um ou mais compositores para falar a cada domingo. Você pode ressaltar os fatos
mais edificantes de sua vida fazendo uma relação com algum princípio do evangelho. Seria
interessante mostrar uma foto do compositor e no final ouvir um trecho de uma de suas
músicas mais famosas, sempre lembrando de escolher algo que seja mais reverente para o
domingo.
Você pode aproveitar os 5 minutos de música para mostrar as irmãs alguns instrumentos
musicais com os quais não estão muito familiarizadas. Mostre a foto do instrumento,
explique sua origem, como produz som (como funciona) e então termine com um pequeno
exemplo musical em que esse instrumento esteja sendo tocado, para que façam o
reconhecimento auditivo. Se tiver alguém na sua ala que toque esse instrumento, peça que
leve e apresente para as irmãs. (Faça a escolha dos instrumentos, bem como das músicas a
serem apresentadas em conformidade com a indicação dos manuais da Igreja. Converse
também com a presidência da Sociedade de Socorro e com o líder de música da ala.)
Pesquise a agenda de apresentações musicais de boa qualidade em sua comunidade. Muitas
vezes algumas delas têm entrada franca e ficam na área de sua ala. Destaque para as irmãs
essas oportunidades e indique o local, o dia, a hora e o programa. Para que mais irmãs
possam participar, dê preferência para as apresentações gratuitas. Você pode atualizar as
informações semanal ou mensalmente, e colocar no mural da sala.

Outra dica:
Essa última idéia pode transcender o momento
musical e se transformar em uma atividade bem
interessante para a reunião da Sociedade de Socorro
(durante a semana). A presidência pode planejar a ída
a um recital de música clássica com as irmãs. Isso
também contribui para o alcance de metas daquelas
que realizam o programa “Busca da Excelência”.
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Música no lar
“Ensinem seus filhos a amarem os hinos. Cantem-nos no dia do Senhor, nas noites familiares, durante o estudo das escrituras e
na hora de orar. (…) Cantem hinos como canções de ninar a fim de edificar a fé e o testemunho de seus filhos.”(Prefácio da Primeira
Presidência, Hinário Oficial da Igreja, 1990)

Idéia
• Ensaiar hinos do programa
anual da Primária
• Trabalhar o ensino dos hinos
para as crianças

• Discutir maneiras de usar a
música nas noites familiares

• Incentivar a criação de uma
discoteca familiar

• Construir instrumentos de
sucata para usar com as
crianças

Sugestão de Como Realizar
Como muitas das irmãs da Sociedade de Socorro são mães, tias, ou avós, podem ajudar e
incentivar as crianças a treinar os hinos da primária em casa, principalmente durante a noite
familiar. Converse com a líder de música da Primária e peça a lista das músicas a serem
ensaiadas a cada mês para o programa anual. Planeje o ensaio nos 5 minutos de música.
Existe um vídeo no site oficial da igreja chamado “Teaching Children to Sing”
(http://www.lds.org/pa/display/0,17884,5476-1,00.html), mas está em inglês. No blog Música na
Igreja Sud eu fiz uma apresentação de slides chamada “Ensinando as Crianças a Cantar ”
(http://musicanaigrejasud.files.wordpress.com/2010/01/ensinando-as-criancas-a-cantar.pdf), baseada no
vídeo. Esse material está voltado para o ensino das crianças na primária, mas pode ser
perfeitamente adaptado e aplicado ao ensino no lar.Você pode planejar como trabalhar esse
conteúdo com as irmãs. Para mais informações, veja também o que está escrito na pág. 149
do “Música para Crianças”. (http://www.lds.org/cm/por/pdf/CR_149_ComoUsarEsteLivro_por.pdf)
Cantar hinos é parte importante da reunião familiar. Use os 5 minutos de música para ouvir
dúvidas, sugestões e experiências de irmãs sobre esse assunto. Muitas das atividades citadas
aqui podem servir para a reunião familiar ficar mais “musical”! Você também pode criar
mais alguns tópicos e sugestões sobre esse tema e entregar para as irmãs.
Incentive as irmãs a ter em casa música edificante para o domingo e outras ocasiões. Nesse
caso, não só de música da igreja, mas clássica e popular de boa qualidade, especialmente da
nossa cultura e no nosso idioma! Converse sobre a importância de escolher aquelas que
tenham letra e ritmo confluentes com os princípios do Evangelho.
Só para acrescentar: a rádio da BYU (http://www.byuradio.org/streaming/) está com um canal
internacional, com músicas em espanhol e português, e o site Liahona.net
(http://liahona.net/Default.aspx?event=event4) também tem uma “webrádio” e várias opções de
música para baixar gratuitamente!
Vi essa dica no blog Idéias Sud (http://ideiassud.blogspot.com/) . Obrigada irmã Karen Torres!!
A idéia é mostrar como construir instrumentos com sucata para as crianças. Essa pode ser
uma ótima atividade para a reunião familiar. O mais divertido seria usá-los para tocar e fazer
uma bandinha na família. Eles também podem ser usados para despertar e aguçar a
percepção musical dos pequenos. Logicamente que em 5 minutos é preciso mostrar muito
rapidamente o “pulo do gato” de como fazer. Se houver interesse por parte das irmãs,
especialmente as que tem crianças em casa ou que servem na Primária, você pode sugerir a
Presidência da Sociedade de Socorro que marque uma reunião (durante a semana) para
aprender mais sobre o assunto.

Obs.: Sobre essa última idéia, e algumas outras apresentadas aqui, pretendo postar
mais informações e materiais no futuro. Por isso, continue visitando o Blog
http://musicanaigrejasud.wordpress.com!!
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Habilidades Musicais
“Aqueles que escolhem, dirigem, apresentam e acompanham a música podem influenciar o espírito de reverência em nossas
reuniões mais do que o orador.”(Pres. Boyd K. Packer, Ensign, Nov 1991, 22)

Idéia

Sugestão de Como Realizar
No “Curso de Regência”, páginas 16 e 17

• Ensinar sobre os elementos
dos hinos do Hinário

• Ensinar noções básicas de
regência

• Apresentar conceitos gerais
de leitura de partitura

• Ensinar sobre frase musical e
como interpretar sinais de
dinâmica e agógica

tem um esquema de como
interpretar os símbolos e elementos contidos em cada hino do hinário. Se a maioria das
irmãs na sua Sociedade de Socorro não sabem ler partitura, eu sugiro começar por conceitos
bem básicos como esses. Simplifique ao máximo a linguagem, explique muito bem e cada
domingo apresente um tópico. Peça para que observem, faça perguntas e sempre revise o que
foi visto no domingo anterior.
Qualquer ala ou ramo necessita MUITO de regentes. Que bênção poder contar com mais
algumas irmãs da Sociedade de Socorro para auxiliar nesse trabalho! Planeje um mini curso
durante algumas semanas usando os 5 minutos de música. Se houver interesse, converse com
a líder de música da ala para promover um curso mais “avançado” durante a semana.
(http://www.lds.org/cm/pdf/conducting/CursoDeRegencia_33619_por.pdf)

Algumas dicas:
-Trabalhe os rudimentos e deixe informações mais complexas para um próximo módulo. Vá com
calma e explique uma coisa de cada vez. O segredo é: menos teoria e mais prática!
-Só avance para o próximo assunto quando elas estiverem dominando o que acabou de ensinar;
-Peça as irmãs que tenham mais experiência que sejam suas assistentes, ficando ao lado das que
necessitam de mais atenção;
-Faça com que todas as irmãs participem ao mesmo tempo fazendo os gestos, assim a pressão sobre as
mais tímidas diminui!
-Seja gentil e faça os ajustes (correções) de forma elegante e geral. Elogie com freqüência os esforços e
sucessos delas!
-Assim que estiverem prontas e BEM confiantes, convide-as para reger um hino em alguma reunião da
Sociedade de Socorro. Fique junto delas, se necessário, e dê todo o suporte. Diga-lhes como são
capazes! Só cuide para não expor irmãs mais tímidas, membros novos ou que ainda não estejam bem
seguras com a regência. Reger em frente a uma congregação, representa um desafio muito grande para
quem está começando e, em situações adversas, pode causar constrangimento.

Você pode ensinar sobre o valor das notas, o ritmo, as pausas e seus valores, fórmulas de
compasso, etc…
v

Sobre esse tópico pretendo postar materiais e dicas! Por favor, aguarde e continue
visitando o blog: http://musicanaigrejasud.wordpress.com

v

Sobre esse tópico pretendo postar materiais e dicas! Por favor aguarde e continue
visitando o blog: http://musicanaigrejasud.wordpress.com

Por favor, compartilhe também as idéias musicais que deram certo na Sociedade de Socorro de sua ala!!
Escreva para: mpieva@yahoo.com.br ou deixe seu recado no blog: http://musicanaigrejasud.wordpress.com
Que o Pai Celeste a abençoe em seu chamado e que, através de você, possa também abençoar a vida daquelas a quem serve!!!

“A música cria a atmosfera, a atmosfera cria o ambiente, o ambiente influencia o comportamento” Richard Nibley

Música na Igreja Sud – Blog não oficial
http://musicanaigrejasud.wordpress.com
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