
Diretrizes para envio de conteúdo de música
Revisão do hinário e do livro Músicas para Crianças

A contribuição dos hinos e das músicas que ensinam o evangelho de Jesus Cristo é imensurável. A música sagrada da 
Igreja pode ter um efeito poderoso na mente e no coração dos membros no mundo todo — convidando o Espírito a 
estar presente na vida deles e trazê- los para perto do Salvador. Somos gratos pelo grande número de hinos e canções 
já enviados pelos membros do mundo todo, e para aqueles que ainda não enviaram nenhuma música, as diretrizes e os 
pontos de destaque a seguir podem ajudar a fornecer inspiração adicional. Peça ajuda ao Pai Celestial ao dedicar seus 
esforços como tempo e talentos, seus dons e seu amor, e Ele o abençoará com sabedoria e compreensão ao ajudar a 
edificar Seu reino dessa maneira significativa.

DIRETRIZES GERAIS
• A música sagrada é mais efetiva quando:

1. Aumenta a fé em nosso Pai Celestial e nossa adoração a Ele e a Seu filho, Jesus Cristo.
2. Ensina a doutrina essencial com força e clareza.
3. Incentiva a alegria de cantar no lar e na Igreja.
4. Consola os membros desalentados e os inspira a perseverar com fé.
5. Une os membros em toda a Igreja.

• Os compositores podem usar as mensagens das escrituras e dos profetas atuais como inspiração. É incentivado 
que os hinos e as músicas enfatizem os pontos doutrinários listados abaixo.

• Em vez de apenas ensinar a doutrina e os princípios da Igreja, as letras podem despertar uma identificação pes-
soal com o tema, com uma linguagem que abranja todos os membros a despeito de sua cultura, nível de espiritua-
lidade ou situação de vida.

• Os hinos e as músicas devem apresentar as verdades do evangelho de modo positivo, como uma fonte de espe-
rança, e não fazer com que os membros se sintam sobrecarregados com um fardo ainda maior.

• As letras não devem usar palavras e frases de difícil compreensão nem jargões falados na Igreja.

• Além de músicas e letras que atendam aos anseios de adultos e crianças, incentivam- se as melodias e as mensa-
gens que vão fortalecer e agradar os jovens também.

• Serão analisadas tanto as músicas compostas em estilo tradicional (como aquelas que foram solicitadas e publi-
cadas anteriormente) quanto as mais modernas ou culturalmente diversificadas, que possam agradar aos cada 
vez mais variados membros da Igreja.

• É incentivada a composição tanto de hinos a serem cantados em uníssono quanto os que são cantados em dife-
rentes vozes.

PONTOS DOUTRINÁRIOS A ENFATIZAR
• Súplica e adoração — Devemos honrar nosso Pai Celestial e Seu Filho, Jesus Cristo, por meio de súplica e adora-

ção constante e significativa.

• A Expiação de Jesus Cristo — A Expiação de Jesus Cristo supera os efeitos da Queda de Adão e Eva.

◦ Jesus Cristo conquistou a morte espiritual e pagou o preço pelo pecado; Ele nos ofereceu misericórdia e paz 
quando nos arrependemos e nos aproximamos Dele com fé.



◦ Jesus Cristo conquistou a morte física; podemos nos alegrar por saber que todos nós ressuscitaremos e vive-
remos para sempre.

◦ Jesus Cristo sofreu por todas as dores, tentações e aflições mortais; ao depositarmos nossa confiança Nele, 
vamos nos fortalecer e resistir às provações da mortalidade.

◦ Jesus Cristo oferece a graça para nos ajudar a nos transformar e a nos tornar como Ele. Podemos humilde-
mente pedir que Deus nos abençoe e nos ajude a buscar desenvolver atributos cristãos.

• O plano de felicidade — Encontraremos alegria duradoura ao seguir o plano de nosso Pai Celestial para nós.

◦ Deus nos convida a trilhar Seu caminho do convênio, que marca nosso caminho de volta a Ele.

◦ Nós nos unimos a Jesus Cristo ao recebermos as ordenanças essenciais e ao fazer e guardar convênios 
sagrados.

◦ Demonstramos amor ao Pai Celestial quando obedecemos aos Seus mandamentos.w

◦ Escolhemos ser felizes e gratos, mesmo durante os momentos de provação.

• Aprendizado do evangelho e revelação — Podemos buscar conhecimento espiritual e receber revelação pes-
soal para nossa vida.

◦ Podemos receber respostas para as dúvidas sobre o evangelho por meio do Espírito Santo, que nos ensina a 
verdade, que nos guia, protege e nos ajuda a viver em retidão.

◦ Podemos prosseguir com fé ao fortalecer nosso testemunho pessoal.

◦ O aprendizado do evangelho está centralizado no lar por meio do constante estudo das escrituras e da oração 
individual e em família.

◦ Os templos são locais sagrados de adoração e aprendizado onde podemos receber paz e revelação.

• A família de Deus — Como amados filhos e filhas espirituais de Pais Celestiais, somos todos membros da família 
de Deus e cada um de nós tem identidade e propósito divinos.

◦ Temos a responsabilidade de ministrar com amor a nossos irmãos e irmãs.

◦ Jesus Cristo nos ajuda a falar, a agir e a servir como Ele o faria.

• Nossa família — “A felicidade na vida familiar é mais provável de ser alcançada quando fundamentada nos ensi-
namentos do Senhor Jesus Cristo” (“A Família: Proclamação ao Mundo”).

◦ Jesus Cristo concede responsabilidades sagradas a mães e pais.

• O poder e a autoridade do sacerdócio — O poder e a autoridade do sacerdócio de Jesus Cristo são concedidos 
aos homens e às mulheres à medida que participam em união do trabalho de salvação. Todos — inclusive as 
meninas e os meninos — são abençoados por meio do sacerdócio de Deus.

• A restauração do evangelho — Somos abençoados por viver na época da Restauração do evangelho de Jesus 
Cristo.

◦ Jesus Cristo restaurou Sua Igreja por meio de Joseph Smith.

◦ O Livro de Mórmon é outra testemunha de Jesus Cristo. Ele confirma as verdades encontradas na Bíblia 
Sagrada. Podemos ler e ponderar seus ensinamentos ao orarmos a Deus para saber sua veracidade pelo 
poder do Espírito Santo.

◦ Jesus Cristo continua a dirigir Sua Igreja por meio de profetas vivos.
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• A coligação de Israel — Jesus Cristo nos convidou a participar da coligação de Israel em ambos os lados do véu.

◦ Temos bênçãos prometidas quando participamos da redenção dos mortos por meio do trabalho de história da 
família e da adoração no templo.

◦ Temos bênçãos prometidas quando compartilhamos o evangelho com todos os filhos de Deus.

• O Dia do Senhor — Demonstramos a nosso Pai Celestial que O amamos ao santificarmos o Dia do Senhor.

• A Segunda Vinda — Jesus Cristo virá governar e reinar na Terra novamente.

◦ Mesmo que os últimos dias sejam cheios de iniquidades e dificuldades, viver o evangelho nos dá forças. Como 
discípulos de Jesus Cristo podemos permanecer em lugares santos e não precisamos temer.

◦ Podemos nos alegrar na certeza do livramento proporcionado por Jesus Cristo: “Nas nuvens dos céus, [virei] 
em minha glória para cumprir as promessas que fiz a vossos pais” (Doutrina e Convênios 45:16).

◦ Ao ajudarmos a edificar o reino de Deus na Terra, preparamos a nós mesmos e a outras pessoas para o retorno 
de Jesus Cristo.


