
Aspirando a Excelência 
(no serviço) Musical

Secretaria de Música da CNSAFs

Confederação Nacional das SAFs 
II REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA  

Quadriênio 2018/2022 



    Quem sabe,  
   sabe!

Por que  cantar nas programações da 
SAF? 

1- Através do canto o Senhor é louvado, glorificado, adorado 

2- O canto inspira, alegra e traz alento ao coração 

3- Cantar enfatiza o sentido da mensagem 

4- Cantar promove convivência social



    Quem sabe,  
   sabe!

Onde a música, o canto, deve ser incluído? 

1- Devocionais 

2- Cultos 

3- Atividades evangelísticas 

4- Visitas: nas casas, instituições e em especial - a HOSPITAIS!



         Problema tem                    
……solução

Quais as dificuldades para incluir hinos 
e /ou cânticos nas programações? 

1- Não há instrumentistas para acompanhar 

2- Os instrumentistas tem dificuldades com a partitura 

3- Reclamações que a música toma muito tempo da 

programação.



         Problema tem                    
……solução

Soluções para as dificuldades apresentadas: 

1- Cantar a capela - a uma ou duas vozes (se possível) 

2- Aprender 3 a 5 acordes básicos (usar Internet/Google) 

3- Usar o bom senso: avaliar o tempo da programação e 

…escolher músicas de acordo com o tema



         Problema tem                    
……solução

Como a música efetivamente se tornará um 
elemento enriquecedor da programação? 

1- Repertório adequado a cada tipo de atividade 

2- Sempre empenhar-se para cantar da melhor forma possível 

3- Buscar a excelência na execução musical



          Nada é tão bom que  

……não possa ser melhorado 

 Vamos aprender a cantar melhor?



          Nada é tão bom que  

……não possa ser melhorado 

 Sequência para o preparo vocal básico:

1- Alongamento e alinhamento postural 

2- Exercícios de respiração 

3- Vocalizes



          Nada é tão bom que  

……não possa ser melhorado 

 Prática vocal:  

HNC 117 - Pastor Divino 

Vamos cantar com entusiasmo e ritmo alegre!!



Pastor Divino - HNC 117
1-Eis-nos, ó Pastor divino, todos juntos num lugar 
Como ovelhas congregados, teu auxílio a suplicar. 

És presente, és presente, o rebanho a apascentar.>2x  

2-Guia os tristes fatigados ao teu bom redil, Senhor. 
Leva os tenros cordeirinhos nos teus braços, bom Pastor, 

Às pastagens, às pastagens, de celeste e doce amor.>2x 

3-Ó Jesus bondoso escuta nossa humilde petição! 
Vem encher o teu rebanho de sincera gratidão! 

Cantaremos, cantaremos tua imensa compaixão.>2x



   Nada é tão bom que não possa ser melhorado 
Sugestão de harmonização:



Louvai ao Senhor, 
porque é bom e 
amável cantar 

louvores ao nosso 
Deus; fica-lhe bem o 

cântico de louvor.           
Sl.147:1
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