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RESUMO 

Este texto é uma apresentação da pesquisa que fizemos sobre a música cristã protestante 

brasileira de duas décadas, representadas respectivamente, por dois grupos musicais 

diferentes. A década de 1970 é analisada a partir dos cânticos gravados pelo grupo 

musical Vencedores por Cristo. Para o estudo da década de 2000 escolhemos o 

Ministério de Louvor Diante do Trono, cuja discografia é atualmente consumida em 

quase todas as igrejas evangélicas do País, tendo sido objeto de contrato com a Som 

Livre, gravadora da Rede Globo de Televisão. A meta estabelecida para a investigação 

foi a de comparar os diferentes tipos de cânticos, de letras, e de contexto, ressaltando-se 

que o gosto musical dos evangélicos, tanto dos produtores como dos consumidores, 

sofreram mudanças significativas ao longo de três décadas. Por meio da pesquisa 

percebemos que as finalidades do cântico dos jovens evangélicos evoluíram do 

proselitismo para uma inserção no circuito das celebridades, dos megashows, e da 

formação de um mercado evangélico, cuja abrangência vai além dos produtos musicais 

(discos, CDs ou DVDs), para incluir outros produtos recomendados ou usados por 

membros ou liderança da banda musical ancorada no fenômeno da megachurch que é a 

Igreja Batista da Lagoinha.    

Palavras chaves: Música Sacra; Música Cristã Protestante Brasileira; Vencedores por 

Cristo; Ministério de Louvor Diante do Trono; Cultura Gospel.  
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Abstrat 

The following paper is a research’s presentation made about Brazilian protestant music 

in two decades, represented respectively by two musical groups.  The decade of 1970 is 

analyzed through the songs recorded by  the musical group Vencedores por Cristo. For 

the analysis of 2000 decade we choose the group Ministério de Louvor Diante do 

Trono, which one has the most consumed discography in almost every church in the 

country, being contracted by the label of Rede Globo de Televisão. The goal established 

for the study was to compare the differences about the kind of music, lyric, context, 

emphasizing that the evangelical’s music taste, both producers and consumers, have 

undergone significant changes over three decades. Through the research we could see 

that the reasons of singing of evangelical youth evolved from proselytism to a insertion 

into the celebrity circuit, the mega concerts and the creation of an evangelical market, 

which goes beyond musical products (albums, cd’s or dvd’s), to include other products 

recommended or used by members or leadership from the Batista da Lagoinha Church. 

Keywords: Church music, Christian Prostestant Brazilian Music, Vencedores por 

Cristo, Ministério de Louvor Diante do Trono, Gospel Culture. 
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"A paixão pela música é uma confissão. Nós sabemos mais sobre uma pessoa desconhecida, 

mas amante da música, do que sobre uma pessoa não amante da música com a qual nós vivemos 

toda nossa vida" E.M. Cioran 
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Introdução 
 

 

 É atribuída a Victor Hugo a frase: “A música expressa o que não pode ser dito 

em palavras, mas não pode permanecer em silêncio.”
1
 E de fato no transcorrer da 

história a música tem expressado os sentimentos humanos numa linguagem singular, 

que toca o mais profundo da alma. E não só a alma humana é tocada pela música, os 

próprios deuses nas mais variadas crenças e religiões são exaltados, celebrados e 

adorados por meio da música. No cristianismo não foi diferente, a música sempre foi 

uma expressão de adoração a Deus e também uma ferramenta para que as pessoas 

pudessem ter suas experiências com o divino. Mas em meio às experiências musicais 

que propiciam um contato com o divino a história da música cristã foi marcada por 

períodos conflituosos.  

 Esses conflitos aconteciam pelas mais variadas razões, mas sempre giravam em 

torno de uma principal questão o “sagrado” e o “profano”. Quais instrumentos musicais 

e estilos de música podem ser considerados “sagrados” ou “profanos” para utilização na 

liturgia do culto ou da missa.  

 Os conflitos entre elementos musicais “sagrados” ou “profanos” sempre 

chamaram nossa atenção, pois quando se nasce em meio a uma família de tradição cristã 

protestante cantar na igreja é certamente uma das primeiras coisas que uma criança 

aprende a fazer. Afinal as apresentações em comemorações a alguma data litúrgica pelo 

coralito da igreja são muito comuns. E mesmo todos os momentos musicais do culto, 

que começam com a execução de um prelúdio, passam pela entonação de hinos pela 

comunidade, pela apresentação do coral e do grupo de louvor, demonstram o quanto o 

canto é um elemento fundamental na prática da igreja. Deixar se encantar por essa 

música é algo que parece natural para quem faz parte desse universo desde a infância. 

Sendo assim três grandes paixões foram se formando nesse sentindo e culminaram 

nessa pesquisa: música, história e igreja.      

  A crise com a dicotomia do conceito de “sagrado” e “profano” tornou-se uma 

crise também pessoal, pois na adolescência gostávamos muito de rock, e o rock desde 

                                                   
1 In: http://pensador.uol.com.br/frase/NDY3NTUz/, acesso em 25/02/2014.  

http://pensador.uol.com.br/frase/NDY3NTUz/
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que surgiu foi um estilo musical considerado por algumas denominações religiosas  

“música do diabo”, logo surgiram às perguntas pessoais sobre  como é possível  uma 

adolescente cristã protestante  gostar justamente de rock? Como cantar algumas letras 

que pareciam ser contrárias às doutrinas religiosas e à própria fé? 

 Foi por causa dessa crise juvenil sobre o que era ou não apropriado para ouvir e 

cantar é que surgiu a necessidade de prestar atenção nas letras das músicas, não apenas 

reproduzir e consumir uma música porque tem uma melodia boa. Quando aconteceu o 

desenvolvimento da música gospel, que trouxe consigo uma ampliação na utilização dos 

mais variados ritmos, o aumento do número de cantores, bandas e grupos, nossa 

preocupação começou a ser também com a letra da música gospel, pois uma pergunta 

pairava em nossa mente: A música gospel que estávamos consumindo expressava coisas 

que de fato tinham a ver com o evangelho que acreditamos? Com a identidade cristã 

protestante? Certamente essa não era uma crise apenas nossa, mas de muitos músicos e 

musicistas cristãos protestantes, bem como de estudiosos do tema.  

 Diante disso surgiu a pergunta: porque estudar a história da música evangélica 

brasileira? Uma das repostas para essa questão está nas afirmações de Martin W. Bauer, 

segundo ele : “(...) eventos sonoros têm lugar no contexto de um sistema social, cujas 

operações nós queremos compreender, através do exame da sua produção e recepção 

sonoras”. (BAUER, 2002, p. 367). A história da cultura também sinaliza a importância 

desse tipo de estudo: “(...) entender o imaginário como um sistema de ideias e imagens 

de representações coletivas que atribuem significado as coisas. (...) analisar a 

fabricação, os significados das imagens através da  história” (PESAVENTO, 2003, p.7-

8). Ao pesquisarmos a produção musical das igrejas protestantes brasileiras podemos 

ampliar os conceitos sobre a própria história desse grupo social específico, e também 

compreender a maneira que seu imaginário simbólico foi construído no transcorrer da 

história.   

 Nossas primeiras pesquisas sobre a história da música evangélica brasileira 

começaram ainda na graduação em história, no trabalho de conclusão de curso. 

Buscamos algum tema relacionado à introdução dos novos ritmos musicais na liturgia 

das igrejas protestantes brasileiras, bem como dos instrumentos que eram considerados 

“profanos”, foi então que nos deparamos com o livro de Magali do Nascimento Cunha: 

Explosão Gospel: Um olhar das ciências humanas sobre o cenário evangélico do 

Brasil. Ao ler o livro descobrimos que as músicas que cantávamos na infância no final 
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da década de 1980 na Igreja de Metodista em Itapecerica da Serra  na verdade eram de 

um grupo que tinha surgido muito antes, no final da década de 1960 chamado 

Vencedores por Cristo. Esse grupo tem sido considerado por estudiosos do tema um dos 

percussores da  introdução da música contemporânea na tradicional hinologia da liturgia 

das igrejas protestantes brasileiras. Entre essa primeira descoberta e a delimitação do 

nosso tema de pesquisa no trabalho de conclusão de curso houve apenas alguns ajustes. 

Nesse referido trabalho pesquisamos a música evangélica nos anos do AI-5, com 

enfoque na obra dos Vencedores por Cristo, o trabalho tem o título: A Música 

Evangélica de 1968 até 1973: Alienação e revolução. Com essas primeiras pesquisas 

sobre as mudanças no transcorrer na história na música evangélica brasileira  nossa 

curiosidade sobre o tema estava parcialmente resolvida, mas ainda faltava realizar uma 

pesquisa sobre o conteúdo das letras, aquilo que nos incomodava no cenário gospel da 

atualidade. E foi em uma conversa com um amigo, estudante de teologia, que sugeriu: 

“Por que você não faz mestrado em Ciências da Religião e continua suas pesquisas na 

área de música evangélica?” Resolvemos levar aquela conversa mais a sério e aceitamos 

a sugestão dele. 

 Nossa ideia inicial quando ingressamos no mestrado era pesquisar sobre o Deus 

cantado na década de 1970 e o Deus cantando nos anos 2000. E dessa forma observar 

como o imaginário sobre Deus foi ou não se transformado no conteúdo das letras da 

música evangélica brasileira. Todavia, surgiu o primeiro problema, o acesso ao material 

de pesquisa. Pois  usaríamos a princípio dados fornecidos pelo  órgão brasileiro que 

regulamenta a execução das músicas no País para o repasse dos direitos autorais dos 

compositores: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad).  Com esses 

dados  sobre as músicas evangélicas mais executadas nos períodos faríamos uma análise 

sobre  o conceito de Deus para a cultura musical evangélica brasileira nos dois períodos. 

Contudo, o Ecad possui  apenas uma lista geral das músicas mais executadas e não listas 

separadas por segmento musical. O que tornaria a pesquisa inviável pela amplitude de 

dados que teríamos para analisar e codificar apenas nos que nos seriam úteis. 

 Encontramos então outra maneira para delimitar o objeto de pesquisa, 

escolhemos um grupo de cada um dos períodos para observar as diferenças no conteúdo 

das letras. Foi então que surgiu a ideia de pesquisar novamente os Vencedores por 

Cristo com o recorte de sua produção durante a  década de 1970. E pesquisar outro 
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grupo que é considerado por estudiosos do tema um dos grupos mais importantes na 

música gospel dos anos 2000, o Ministério de Louvor Diante do Trono. 

 O grupo Vencedores por Cristo teve seu início em 1968, por meio de investidas 

missionárias do casal estadunidenses Jaime e Judith Kemp. Chegando ao Brasil queriam 

desenvolver um trabalho de estudo bíblico entre os jovens, que terminaria com uma 

viagem missionária por algumas cidades do país, para que os pudessem colocar em 

prática o que tinham aprendido nos três meses de estudo bíblico e discipulado. Uma de 

suas ferramentas de evangelização utilizada nas viagens missionárias foi a música. 

Antes de viajarem os integrantes da equipe de evangelismo gravavam um LP (Long 

play) que seria vendido na viagem, com conteúdos voltados para a crença da salvação 

em Jesus. Com o tempo a questão musical destacou-se diante das demais atividades 

realizadas pelo grupo e a utilização de estilos musicais diversificados que eram sucesso 

no período entre os jovens na música secular ganhou espaço na produção do grupo
2
.  

 O Ministério de Louvor Diante do Trono surgiu do grupo que tocava na Igreja 

Batista da Lagoinha em 1998. A líder do grupo Ana Paula Valadão a pedido de se seu 

pai, o pastor Márcio Valadão, fez uma visita a um instituto estadunidense de música 

cristã para observação de como esse instituto produzia sua música para realizar um 

trabalho semelhante com o grupo musical de sua igreja local. Somado a isso uma 

experiência considerada sobrenatural por Ana Paula Valadão, na qual  a cantora diz que 

Deus lhe deu uma visão de que sua missão era produzir música cristã também serviram 

para a formação do grupo
3
. 

 Para a compreensão da diferença ou das semelhanças no conteúdo das letras dos 

dois grupos era necessário entender os períodos históricos que cada grupo surgiu. Pois 

os Vencedores por Cristo surgiu dentro de um contexto em que o Brasil passava pela 

ditadura militar, já o Ministério de Louvor Diante do Trono num período de 

democracia. Em 1970 a juventude mundial buscava romper padrões culturais, era o auge 

da contracultura. Nos anos 2000 com o avanço da tecnologia a juventude mundial é 

interligada por mídias sociais. O cenário religioso também era outro, em 1970 os 

movimentos pentecostais cresciam, os neopentecostais despontavam, as igrejas do 

                                                   
2
As informações sobre a história do grupo pode ser acessadas no site oficial: http://www.Vencedores por 

Cristo.com.br/website/ ou com uma visita em seu escritório sede localizado na Rua Professor José 

Marques da Cruz, 365, Brooklin, São Paulo.  
3
 As informações sobre o Ministério de Louvor Diante do Trono podem ser acessadas no site oficial: 

http://www.diantedotrono.com/.  Ou no Programa Diante do Trono na Rede Super de Televisão: 

http://redesuper.com.br/ 

http://www.diantedotrono.com/
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protestantismo tradicional viam-se em conflito com sua juventude. A própria Igreja 

Católica passava por momentos de mudanças pós Vaticano II (1962-1965). Os anos 

2000 viram a consolidação das igrejas neopentecostais, o crescimento do gospel não 

apenas com um estilo musical mais que trouxe consigo a criação de um mercado de 

consumo e entretenimento, e o aumento da parcela da população evangélica brasileira. 

Os 30 anos que separam o nascimento dos Vencedores por Cristo em 1968 e o 

Ministério de Louvor Diante do Trono em 1998 foram intensos. E essa intensidade de 

acontecimentos marcou sua produção fonográfica.   

 Logo, não era possível fazer apenas um estudo descritivo sobre o conteúdo das 

letras, a pesquisa tinha que ser ampliada para outros fatores que contribuíram com esse 

cenário. Pois, como observa Ernest Fischer o compositor possui duas características ao 

produzir sua arte musical: “(...) tão como qualquer artista, serve, em última análise a 

uma necessidade social; mas existe igualmente a sua necessidade individual de artista de 

se comprazer no que está fazendo.” (FISCHER, 1977, p. 219). Os compositores dos 

grupos foram influenciados pelo o cenário cultural em que estavam inseridos.  

 Contudo, com o transcorrer das pesquisas prévias outras perguntas foram 

surgindo: como era a produção musical nos grupos? O que acrescentaram em termos de 

estilos musicais? Em termos de instrumentos musicais? Em termos de conteúdo das 

letras? Como utilizaram o movimento do corpo, e a dança? Criaram algum tipo de 

padrão de moda a ser seguido pelos jovens? Sofreram algum tipo de preconceito por sua 

forma de produzir música evangélica por parte das lideranças eclesiásticas das igrejas 

locais? Qual era o perfil do jovem que escutava as músicas dos grupos? Supriram algum 

tipo de necessidade, de interesses de algum grupo ou liderança? Contribuíram para a 

criação e o desenvolvimento de uma cultura cristã protestante de entretenimento? Como 

foi o início de suas histórias?     

 Perante as perguntas era necessário delimitar quais eram os materiais que seriam 

utilizados no estudo descritivo da produção de ambos os grupos. Dessa forma reunimos 

a discografia dos dois grupos. Dos Vencedores por Cristo os cinco primeiros compactos 

do grupo, lançados entre os anos de 1968 até 1970, e os primeiros seis LPs, de 1971 até 

1977. Do Ministério de Louvor Diante do Trono os 13 DVDs lançados pelo grupo, de 

1998 até 2010. Para reunirmos todo esse material foi preciso que amigos e amigas 

emprestassem seus álbuns. Outros foram baixados de sites especializados da internet. 

Aliás, acabe um registro importante, notamos que o site dos Vencedores por Cristo 
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basicamente não foi alterado desde as pesquisas que realizamos em 2009 para o trabalho 

de conclusão de curso da graduação. Enquanto o site do Ministério de Louvor Diante do 

Trono é atualizado diariamente. Esse detalhe já revelou um aspecto importante da 

produção dos grupos, o primeiro não se preocupou muito com a modernização da 

informação como forma de ampliara divulgação de seu trabalho. Ao contrário do 

segundo que usa o seu site como uma das principais ferramentas de divulgação do seu 

trabalho.  

 Com os materiais em mãos era preciso começar a descrever o conteúdo dos 

compactos e LPs. Como a discografia dos Vencedores por Cristo não possuía ficha 

técnica foram necessárias horas ouvindo seus álbuns para conseguir decifrar os 

instrumentos musicais que foram utilizados na produção do grupo.  Também 

descrevemos os estilos musicais que foram incorporados, bem como uma comparação 

em termos de musicalidade que o grupo teve com bandas, grupos, cantores e 

movimentos musicais seculares do mesmo período. Dessas descrições percebemos que 

muitas músicas dos Vencedores por Cristo eram musicalmente idênticas às produções 

da música secular da década de 1960 e da década de 1970. Isso explica o sucesso e a 

aceitação entre os jovens e a resistência entre os adultos e idosos nas igrejas locais 

 Para observar as mudanças que o Ministério de Louvor Diante do Trono sofreu 

na produção de suas apresentações, passando daquilo que podemos considerar “culto de 

louvor” para “show de entretenimento” no transcorrer do tempo foram vistos os 13 

DVDs do recorte, em mais de 30 horas de imagens, entre show e making off. Nas 

descrições observamos o palco, o vestuário, a posição dos integrantes, as falas durante 

os shows e as coreografias. Além, é claro da própria questão musical. Desse material 

também fizemos uma descrição das capas e das contracapas de ambos os grupos. As 

fotos das capas e contracapas estão inseridas nos transcorrer do trabalho.  

 Outros materiais importantes para a análise da história dos grupos foram os 

livros, Adoração Diante do Trono, escrito por Ana Paula Valadão, uma das fundadoras 

do Ministério de Louvor Diante do Trono. Nele a autora narra a história do início do 

grupo, como compôs algumas canções, além de suas próprias experiências religiosas 

pessoais; e o livro, Antes de tudo fazei discípulos, escrito por Judith Kemp, uma das 

fundadoras da Missão Vencedores por Cristo e Sonia Emília Lopez Andreotti, que foi 

integrante de uma das equipes do grupo. No livro o testemunho e as histórias de vários 

ex-integrantes dos Vencedores por Cristo. Esse livro foi lançado em comemoração aos 
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45 anos da Missão Vencedores por Cristo, em uma apresentação na Igreja Chinesa 

Cabo Verde, São Paulo, em setembro de 2013. Na qual também estivemos presente, 

realizando uma observação participativa. 

 Em outubro de  2009, como parte da pesquisa para o trabalho de conclusão de 

curso também realizamos uma entrevista com o atual presidente da Missão dos 

Vencedores por Cristo Uassyr Verotti Ferreira, alguns trechos dessa entrevista também 

estão nesse trabalho. Como os Vencedores por Cristo não tinham muito material 

disponível na internet esse tipo de pesquisa foi necessária ao trabalho, ao contrário do 

Ministério de Louvor Diante do Trono, do qual pudemos obter muitas informações em 

sites e vídeos na internet. Optamos por não realizar outras entrevistas pela dificuldade 

que encontraríamos ao entrar em contato com o Ministério de Louvor Diante do Trono, 

e o tempo que seria necessário para que o encontro com um integrante acontecesse.  

 Também não optamos pelas pesquisas de atas ou documentos em igrejas locais 

sobre a influência que os grupos tiveram nas realidades especificas dessas igrejas, pois 

os Vencedores por Cristo nunca esteve vinculado a uma igreja local. E a ideia era 

comparar os grupos através de critérios semelhantes, que pudéssemos ter acesso ao 

mesmo tipo de material para a descrição da produção de ambos.  

 E por se tratar do recorte de dois períodos históricos distintos o método histórico 

comparativo é que proporcionava a melhor ferramenta de estudo para a pesquisa. Sobre 

o método comparativo: 

É uma expressão geral que designa os procedimentos que, 

esclarecendo as semelhanças e as diferenças apresentadas pelos 

fenômenos(ou classes de fenômenos) julgados por vários critérios 

como sendo comparáveis, visam a deduzir e classificar: os fatores 
causais do aparecimento e desenvolvimento de tais fenômenos (ou 

classes); os modelos de inter-relação dentro de tais fenômenos (ou 

classes) e entre eles (ou elas) (SILVA, 1986, p. 752).   

 O método comparativo também busca as convergências, divergências e 

complementaridades, bem como as concordâncias e os desacordos manifestos entre dois 

fenômenos (QUIVY; CAMPENHOUTD, 2008, p. 68).  Em nossa pesquisa buscamos usar 

o método comparativo para ampliar os conceitos sobre a história da música evangélica 

no Brasil, comparando dois períodos a década de 1970 e os anos 2000, por meio da 

produção fonográfica de dois grupos musicais dos Vencedores por Cristo e do 

Ministério de Louvor Diante do Trono.  
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 Utilizamos como referenciais teóricos os conceitos sobre a formação do gosto, 

poder simbólico e juventude, de Pierre Bourdieu; alguns elementos dos estudos sobre a 

indústria cultural, de Theodor Adorno e Max Horkheimer; os estudos sobre a sociologia 

da juventude e conflitos de gerações, em Karl Mannheim, Pierre Furter; abordagens 

sobre a análise do discurso de Eni Puccinelli Orlandi; as observações de Antonio 

Mendonça sobre o conteúdo dos hinos tradicionais do protestantismo; as considerações 

de Simei Monteiro, Jaci Maraschin sobre música evangélica; o desenvolvimento da 

cultura gospel nas análises de Magali Cunha e Jacqueline Dolghie; sobre a história da 

música sacra brasileira os estudos de Henriqueta Braga e Ruy Wanderley; sobre o 

neopentecostalismo Leonildo Campos e Ricardo Mariano.  

 Assim, o capítulo 1, que tem como título, Um bosquejo da música cristã 

protestante no Brasil começa com a descrição sobre a música utilizada pelos 

missionários protestantes que chegaram ao Brasil no século XIX e a sua hinódia e 

hinários produzidos desde então. Na sequência, estão também  as primeiras produções 

fonográficas da música evangélica brasileira. É parte integrante desse capítulo a 

introdução dos corinhos nas igrejas, bem como os grupos musicais que surgiram no País 

no final da segunda metade da década de 1960. Entre eles a Palavra da Vida, Grupo Elo 

e o Conjunto Novo Alvorecer. Tratamos ainda neste capítulo o conflito de gerações que 

surgiu com as mudanças culturais e musicais com reflexos nas igrejas protestantes 

brasileiras.  

 O capítulo 2, Vencedores por Cristo: história e discografia inicia com a 

apresentação do contexto cultural brasileiro da década de 1970, período que ficou 

marcado no País por ser o momento mais crítico do regime militar. A seguir delineamos 

a história dos Vencedores por Cristo e sua produção fonográfica no período. Para isso 

realizamos um estudo descritivo dos cinco compactos e dos seis LPs. No transcorrer da 

abordagem observamos os estilos musicais, e os instrumentos utilizados pelo grupo 

assim como as capas dos álbuns e o conteúdo das letras.  

 O capítulo 3, Ministério de Louvor Diante do Trono: história e discografia, 

começa com um breve contexto histórico do cenário cultural brasileiro da década 2000 

com algumas observações sobre as décadas de 1980 e 1990, período marcado por um 

grande avanço tecnológico, que culminou com a  consolidação do uso da internet como 

forma de divulgação e distribuição musical. Em seguida, um histórico sobre o início da 

música gospel no Brasil. Na sequência, uma breve abordagem sobre a história da Igreja 
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Batista da Lagoinha, igreja onde surgiu o Ministério de Louvor Diante do Trono. 

Discorremos sobre a trajetória do Ministério de Louvor Diante do Trono. Finalizamos o 

capítulo com um estudo descritivo dos 13 DVDs lançados pelo grupo, produzidos entre 

os anos de 1998 até2010. Nesse estudo descritivo observamos o palco, a vestimenta, as 

questões musicais e a construção da imagem de Ana Paula Valadão, como uma  

celebridade da cultura gospel no País.  

 No capítulo 4, Os Vencedores por Cristo e o Ministério de Louvor Diante do 

Trono: um estudo comparativo, encerramos esta dissertação fazendo comparações entre 

os dois  grupos. Começando com uma contextualização do cenário religioso nos 

períodos abordados, as décadas de 1970 e 2000, as análises entre os Vencedores por 

Cristo e o Ministério de Louvor Diante do Trono se deu por meio de comparações entre 

suas produções e distribuições fonográficas; das letras e estilos musicais; da influência 

estrangeira; da moda como marca de identificação dos grupos; da questão da dança e 

movimento corporais e das capas dos álbuns. Finalizamos o capítulo com observações 

sobre a formação do gosto musical.   
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CAPÍTULO 1 

Um bosquejo histórico da música cristã 

protestante no Brasil 

 

                          “A música governa o mundo e torna as  pessoas melhores” (Martinho Lutero). 

 

Introdução 

 

 

 A “música” “cristã” “protestante” e “brasileira” apresentada pelos grupos 

Vencedores por Cristo e Ministério de Louvor Diante do Trono, objeto de nossa 

pesquisa, tem as suas origens na música sacra judaico-cristã de outras épocas. Por esse 

motivo começaremos a apresentação do que foi investigado acompanhando a trajetória 

dessa música cantada e apresentada nas igrejas cristãs de tradição protestante brasileira. 

Para isso criamos um tipo ideal, à moda weberiana, ao qual demos o nome de “música 

cristã protestante brasileira” que teria se desdobrado em duas vertentes, uma tradicional 

e outra contemporânea. Neste capítulo começamos com a reunião de informações 

históricas sobre a música que os missionários protestantes trouxeram e ensinaram os 

brasileiros a cantar, desde a segunda metade do século XIX. A seguir há uma exposição 

sobre os protestantes a brasileira e o cântico de corinhos, seguido pelas observações 

colhidas sobre as primeiras fonográficas no País.  

 Na sequência o capítulo continua com uma introdução à origem de grupos 

musicais jovens que se instalaram nas igrejas protestantes. Entre eles descrevemos a 

história dos Jovens da Verdade, do Grupo Elo e do Conjunto Novo Alvorecer.  
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1.1- Os missionários protestantes e sua música no Brasil 

 

 

 Antes de ponderarmos sobre  a música dos missionários protestantes no Brasil, é 

importante salientar que a menção inicial  do uso da música cristã católica no Brasil 

aconteceu na primeira missa, em 1500: “participaram dessa celebração Frei Pedro Melo 

e Frei Maffeo, regente de coro e organista, respectivamente, padres da Companhia de 

Jesus.” (WANDERLEY, 1977, p. 32). Os jesuítas aproveitavam bem o uso didático da 

música nos seus propósitos de catequese. Outro momento significativo para a música 

cristã católica no Brasil aconteceu com a chegada ao Brasil  da corte portuguesa em 

1808 quando D. João VI trouxe  músicos religiosos. Dentre eles destacamos Marcos 

Portugal  (1762-1830).  

 Outro momento importante foi a chegada dos missionários protestantes ao 

Brasil, e a expansão de suas comunidades trazendo com eles novas formas de se cantar. 

Ao discorrermos sobre a música dos missionários protestantes no Brasil, alguns 

conceitos aqui  utilizados precisam ser delimitados.  O primeiro refere-se à forma pela 

qual a música cristã protestante foi concebida no decorrer da história no Brasil. Ela 

recebeu várias influências e nomes diferentes, conforme o período em que foi 

produzida. Daí isso optarmos por denominar essa música de “música cristã protestante”. 

Pois se a denominássemos simplesmente “música sacra”, ela certamente não iria refletir 

o que a música é nos dias de hoje. Por outro lado, se optássemos pelo termo “música 

evangélica”, ela não caberia no universo dos primeiros hinos aqui utilizados. Já o termo 

“música gospel” se refere a algo muito recente. Logo, a opção por “música cristã 

protestante” nos pareceu a mais adequada.   

 Neste texto, quando usamos o termo protestante, optamos pela conceituação de 

Antonio Gouvêa Mendonça:   

(...) entendemos por “protestante” ou “protestantismo” todo o 

conjunto de instituições religiosas surgidas em consequência da 
Reforma religiosa do século XVI nas suas principais vertentes  que 

são a luterana e a calvinista e que procuram manter os princípios 

básicos que formam o principio protestante da liberdade: a justificação 
pela fé, a sola scriptura, o livre exame e o sacerdócio universal dos 

crentes (MENDONÇA, 2008, p. 79).  

 No Brasil a música cristã protestante teve um maior desenvolvimento após a 

chegada dos missionários protestantes estadunidenses e europeus no século XIX. Esses 
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missionários trouxeram consigo  uma cultura religiosa, cujo estilo foi preservado, e 

talvez até os dias de hoje seja um traço forte e distintivo no cotidiano de muitas 

congregações locais pertencentes ao protestantismo brasileiro. 

 Ora, o protestantismo que se instalou no Brasil era fruto de movimentos 

avivalistas, cujos sermões eram voltados para a conversão de pessoas, mostrando 

sempre a diferença entre o certo (protestantismo) e o errado (catolicismo). Isto é, 

estabeleceu-se com isso, entre os protestantes, fronteiras rígidas entre o sagrado e o 

profano. Segundo Prócoro Velasques Filho, ao se converter ao protestantismo o 

indivíduo passava pelo processo de santificação, que implicava em dois aspectos 

principais: adotar a cultura anglo-saxônica e com isto a negação da cultura brasileira, e 

ser anticatólico. Resultando disso que o verdadeiro protestante não podia beber, fumar, 

participar de jogos de azar, dançar, frequentar festas populares, entre outros costumes 

culturais:  “A conversão ao protestantismo e seus valores implicava, portanto, completa 

rejeição da religião dos colonizadores e de seus valores. Claro que os protestantes não 

reconheciam o catolicismo romano e seus valores como cristãos.” (MENDONÇA; 

VELASQUES FILHO, 1990, p. 215) 

 Com a música não foi diferente, nas primeiras reuniões ela teve papel de grande 

importância na difusão da mensagem cristã protestante. Os missionários tinham um 

apelo musical muito grande, cantavam bastante, e logo que desembarcaram procuraram 

com muito afinco aprender o português como forma de melhor atingir as pessoas. 

Cantavam os hinos em português mais seguiam musicalmente os padrões 

estadunidenses e europeus:  

A transposição do protestantismo americano para o Brasil, além dos 

aspectos teológicos e doutrinários, teve um outro aspecto que foi 

marcante: a música. Muitos pensam apenas nos hinos, nas letras, nas 
mensagens que continham estas letras, mas um outro fator muito mais 

profundo estava acontecendo: a transposição da cultura musical. As 

pessoas cantavam os hinos que poderiam ter esta ou aquela teologia, 
mas o fato é que estavam se utilizando do elemento sonoro para levar 

uma determinada teologia. Transportou-se uma religião que cantava, e 

cantava muito. Isso possivelmente chamou a atenção do povo 

brasileiro, com o estilo de música que era utilizado (SILVA, 1989, 
p.156).  

 

Esse estilo de música estadunidense e europeia passou a ser o padrão de 

referência e de sacralidade para a música protestante brasileira. Criou-se  assim  na 

cultura cristã protestante, o conceito de que esse estilo de cantar era sagrado e, logo o 
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único  que “agradava” a Deus. Nada ligado aos ritmos brasileiros ou mais populares 

podia ser considerado música para se cantar na igreja. Em algumas denominações 

protestantes brasileiras esse traço cultural continua muito forte. 

Ao contrário do que aconteceu na revolução musical de Lutero, que aproveitou 

os ritmos folclóricos nacionais para incorporar letras de conteúdo bíblico, no Brasil 

nada do que é portador de um ritmo mais folclórico brasileiro foi utilizado, pelo 

protestantismo. As igrejas herdaram, em sua tradição musical cristã protestante, a 

cultura estadunidense europeia. Ainda segundo Silva:  

Este fato aconteceu em todo o protestantismo missionário. Músicas 

foram importadas, não apenas dos EUA, mas também da Europa. O 
valor da música autóctone foi deixado de lado. E a verdadeira música 

sacra evangélica passou a ter um estilo próprio: o estilo das músicas 

dos missionários americanos. E o povo aceitou isso, aparentemente, e 
com muita simplicidade, ingenuidade, sem questionamento. Não se 

percebendo o aspecto da cultura musical que estava sendo 

transportada (SILVA, 1989, p.156).  
 

Aliás, a música cristã protestante brasileira pouco herdou da música dos 

primeiros reformadores, sua influência está quase que totalmente ligada a denominada 

Era Missionária do século XIX, ao calor dos movimentos avivalistas de Moody, 

Spurgeon, Torrey e outros, os chamados hinos evangelísticos, destinados a serem 

cantados por grandes multidões desde a sua primeira audição, caracterizavam-se por 

uma extrema simplicidade musical e literária. (VICENTINI,2007,p.29) 

Essa música mais avivalista, que chegou ao Brasil, teve um grande 

desenvolvimento nos Camp-Meetins dos EUA:  

Esses CAMP-MEETINGS eram reuniões religiosas realizadas ao ar 

livre muitas vezes, em clareiras situadas no meio de extensas áreas que 

começavam a ser desbravadas pelos “conquistadores do Oeste”. 
Congregavam-se aí grupos bem numerosos sob a liderança de 

pregadores, onde muitos deles ficaram famosos, como Charles G. 

Finney, e que procuravam conduzir os assistentes a uma experiência 
religiosa fortemente emocional (SILVA, 1989, p.149).  

 

Para atingir essa experiência religiosa fortemente emocional, a música é uma 

significativa ferramenta. Seguindo o princípio de utilizar músicas com melodias já 

conhecidas pelo povo com canções de conteúdo bíblico, essas músicas eram cantadas 

sem nenhum acompanhamento instrumental. E provocavam êxtase na maioria  dos 

participantes, se caracterizando como um grande avivamento. 

O livro de cânticos, nos primeiros Camp-Meetings devia ser THE 

POCKET HYMN BOOK (o hinário de bolso), Filadélfia, 1797, e suas 
edições se sucediam rapidamente para atender à intensa procura de 

hinos reavivamentistas. Esse livro só trazia a letra dos hinos ou 
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cânticos espirituais. Acontecia um fato importante quanto as músicas: 

“elas eram, ou aquelas já conhecidas de todos, ou quaisquer outras 
simples e fáceis de apanhar de ouvido uma vez cantadas pelo 

pregador, que era também quem conduzia o canto”. Para que se 

cantassem assim, é evidente que as canções eram do conhecimento do 
povo; este devia apreciar a música; gostar de cantar; e estas melodias 

só podiam ser de fácil assimilação, para que as letras se adaptassem 

facilmente. Enfim, eram canções muito populares entre todos da 

região (SILVA, 1989, p.149-150).  

 
Outra característica que a música protestante cristã adquiriu no Brasil foi o canto 

coral. Como forma estética, e como forma de integração das pessoas na igreja, 

praticamente todas as igrejas cristãs  protestantes no Brasil têm ou já tiveram um coral: 

Existe um outro aspecto a ser mencionado que vem claramente 

evidenciado nos hinários evangélicos: a forma coral de apresentação 

dos cânticos. Em primeiro lugar, porque o coral é uma das formas 

importantes de socialização entre as pessoas que pertencem ao grupo, 
e, por outro lado, porque exige uma técnica de cantar em conjunto, 

polifonicamente, fazendo com que cresça o nível de cultura musical, 

um aperfeiçoamento da musicalidade das pessoas e o aprimoramento 
da técnica vocal individual e coletiva. Esta estratégia de apresentação 

dos cânticos proporcionou o surgimento de muitos corais nas Igrejas 

protestantes, tornando-se um marco importante na vida musical 

brasileira. (SILVA, 1989, p.160) 
 

 Ainda pensando sobre essa significativa importância do coral para a construção 

da música cristã protestante brasileira, e sua forma, Mendonça, dividiu os períodos do 

cântico coral na liturgia das igrejas cristãs protestantes em dois momentos históricos de 

grande expressão:  

(...) o primeiro poderia ser chamado a “era dos Coros Sacros”, e a 

segunda “a era de Os Céus Proclamam”. Como todas as divisões, esta 
não pretende ser exata e nem esgotada. Houve movimentos 

intermediários de relativa importância mas que, em essência, podem 

se resumir num ou noutro dos movimentos indicados (MENDONÇA, 
1985, p.48).  

 

 Essa primeira fase do canto coral denominada era dos “Coros Sacros” teve inicio 

em 1931, com a publicação de oito fascículos copilados pelo batista Arthur Laschvitz, 

para vozes mistas, femininas e masculinas. E foi durante muito tempo a coleção 

utilizada por várias denominações.  

 A segunda fase do canto coral denominada “a era dos Céus Proclamam”, teve 

seu primeiro cancioneiro publicado em 1958. E representou um esforço da missionária 

presbiteriana Evelina Harper. Além de compilar os cinco volumes da coleção  Os Céus 

Proclamam, Harper proporcionou uma importante contribuição para a música cristã 

protestante brasileira, pois, durante a década de 1940 iniciou a Caravana Evangélica 
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Musical. Composta por alunos e professores do Instituto José Manuel da Conceição  

que viajavam por algumas cidades se apresentando com o intuito de evangelização.  

 

 

1.2- Os hinários cristãos protestantes brasileiros 

 

 

 A hinódia cristã protestante brasileira deve uma parte significativa de sua 

produção ao empenho do casal de missionários escoceses, Robert Reid Kalley (1809-

1888) e Sarah Poulton Kalley (1825-1907). O casal desembarcou no Brasil em 10 de 

maio de 1855. Kalley anteriormente já haviam realizado trabalho missionário em 

Portugal, portanto o casal chegou ao Brasil com alguns hinos já traduzidos para o 

português. Um importante livro de referência que trata sobre a vida e obra do casal 

Kalley é Convertendo através da música: a história de salmos e hinos, de Douglas 

Nassif Cardoso.  

 Cabe aqui contextualizar como era a atuação do protestantismo no Brasil no 

período que antecedeu a chegada do casal Kalley e durante sua permanência no país. A 

religião oficial brasileira era o Catolicismo Romano, religião do colonizador português. 

Apenas em 1808 quando a corte de Portugal se estabeleceu no Brasil é que houve a 

assinatura, de um tratado de livre comércio com a Inglaterra, abrindo caminho para a 

vinda de imigrantes europeus protestantes, católicos ao Brasil. Naquele  próprio tratado, 

no artigo 12 há regras de regulamentação de como poderia ser a prática religiosa desses 

imigrantes. Sobre isso Carl Hahn escreveu:  

O artigo 12 (...) permitia ou tolerava  os não-católicos, cidadãos 

ingleses morando no Brasil, de cultuar a Deus de acordo com suas 
tradições, mas dentro de certas rígidas limitações. O artigo estipulava 

que Portugal concederia essa medida de liberdade de religião apenas 

dentro de suas igrejas e capelas desde que esses prédios sempre se 
assemelhassem a “casas de habitação”. E, ainda mais, que não podia 

haver “nenhuma reclamação contra a religião católica, que devia ser 

respeitada e que não deveria nunca ser feita  nenhuma tentativa de 

fazer prosélitos” (HAHN, 1985, p. 13).  

 Esses acordos foram incorporados na primeira constituição brasileira a de 1824, 

que garantiu o exercício de formas de religião não católicas, e que ninguém seria 

perseguido por razões religiosas desde que respeitasse a religião do Estado. A religião 

oficial do Estado e do Imperador continuou sendo o catolicismo Romano.       
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 O culto não-católico, portanto, seria tolerado desde que cumprisse algumas 

exigências da lei. Por exemplo, os locais de culto não poderiam ter a aparência de um 

templo católico. Ele seria mais semelhante a uma “casa de oração”. Assim um 

missionário convidava seus vizinhos e pessoas amigas para participarem das reuniões. 

Nesse cenário, o casal Kalley começou a realizar seu trabalho missionário  no Brasil. 

Talvez esse tenha sido o motivo pelo qual o uso da música  se tornou fundamental na 

disseminação da doutrina da salvação, da forma que eles a concebiam.  

 Os primeiros cultos protestantes brasileiros tinham a função de conversão e de 

reconsagração. Presumia-se que o povo brasileiro e precisava se converter. Como 

resultado de visão um cristão protestante brasileiro precisava ter uma marca de 

diferenciação, tanto dos valores  católicos quanto dos não cristãos. Tais práticas e 

valores deveriam ser uma marca de um novo estilo de vida. Portanto seria necessário 

romper com as “coisas do mundo”. Nessa categoria logo tudo que era mais típico da 

cultura brasileira, era considerado como maligno. O verdadeiro protestante tinha que se 

manter longe de festas, do fumo, da bebida alcoólica, das danças, dos jogos de azar e 

das apostas. A verdadeira felicidade do cristão protestante estava na salvação de sua 

alma e uma vida plena e melhor no céu.  

 Assim os conteúdos dos primeiros  hinos de Sarah Kalley refletiam formas de 

ver a religião, o mundo e a salvação típicos da religiosidade protestante da cultura 

anglo-saxônica daquela época. Segundo Douglas Nassif Cardoso, nesses hinos usados 

pelo casal Kalley, Deus tinha as seguintes características teológicas: 

(...) amoroso, bom, bendito, que supre todas as necessidades físicos-

espirituais dos que chama para acolher, perdoar e salvar. Além disso 
mostra Deus ferido, que se sacrifica dando seu sangue por propiciação 

dos que creem, tomando sua cruz para salvar através de suas chagas o 

pecador. Deus salvador e libertador Rei e Pai dos crentes, que alivia 

dores dos pecadores, dando esperança nesta vida e na futura 
(escatológica) (CARDOSO, 2005, 16-17).   

 Já o homem, segundo o mesmo autor, tinha as seguintes características:  

O homem (...) é um pecador fragilizado impotente, sofredor sem 
rumo, pobre descrente, presa fácil de Satanás. É chamado por Deus, 

que age em seu lugar (expiação) e o salva, libertando-o do medo do 

além, transformando em ovelha do divino  pastor, em servo obediente 
à lei, em adorador que louva a Deus preparando-se para ir à mansão 

celestial, à vida eterna de glória, graça e paz, alegria do céu 

(CARDOSO, 2005, p17).   
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 Sarah Poulton Kalley e seu esposo Robert Reid Kalley reuniram esses primeiros 

hinos e organizaram o que viria a ser o primeiro hinário protestante brasileiro, que 

recebeu o nome de Salmos e Hinos. Com 18 Salmos e 32 hinos, o Salmos e Hinos foi 

utilizado pela primeira vez: “ (...) no domingo 17 de novembro de 1861.Isto ocorreu na 

Igreja Evangélica Fluminense, por ocasião de seu culto regular.” (BRAGA,1983, p.19). 

Durante muitos anos o hinário Salmos e Hinos foi o único hinário protestante brasileiro. 

Nas décadas seguintes esse hinário passa por reedições, ganhando novas composições. 

Foi um hinário utilizado não apenas pelas Igrejas Congregacionais organizadas pelos 

Kalley, mas também por outras igrejas do protestantismo histórico, por metodistas, 

presbiterianos e batistas. Contudo, mesmo quando organizaram seus próprios hinários 

essas igrejas tiveram como base do repertório muitos hinos do velho Salmos e Hinos. 

Em termos de conteúdo das letras dos hinos dos Salmos e Hinos Mendonça (1995) 

afirma:  

Antes de qualquer consideração, constatei que todos os cânticos 
examinados, direta ou indiretamente, referem-se a Cristo ou Deus 

Filho. Os demais componentes da Trindade são quase que 

completamente esquecidos e, se recordarmos que o protestantismo 

estudado neste trabalho é herdeiro indireto do  calvinismo, sente-se, 
desde logo um notável distanciamento. Creio que não haveria nenhum 

exagero em dizer que se trata de um protestantismo essencialmente 

cristológico. (...) Na grande maioria dos hinos cristológicos está 
implícita a teologia do “amor de Deus” central nos movimentos de 

avivamento, outro notório afastamento do calvinismo (MEDONÇA, 

1995, p.223).  

 Mendonça também classifica e divide o conteúdo dos hinos em tipo de 

protestantismo. Assim dos 375 por ele analisados, 216 hinos pertenciam ao tipo ideal 

“protestantismo pietista”; 19 hinos são do “protestantismo peregrino”; 36 hinos são 

típicos de um “protestantismo guerreiro”, 104 hinos de um “protestantismo 

milenarista”. Foi, portanto, dessa matriz musical que os protestantes foram formando, 

transformando e configurando a sua hinódia no Brasil.  

 Dos hinários que foram surgindo no Brasil podemos destacar: O Cantor Cristão 

(1891), Hinário Evangélico (Edição definitiva 1960),  Hinário Luterano (1938), 

Hinário Episcopal (1962), Seja Louvado (1972), Hinos do Povo de Deus 

(1981),Hinário Presbiteriano Novo Cântico (1981), Cantai Todos os Povos (2003). 
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(FREDERICO, 2001)  E o Cantai ao Senhor (1914) da Igreja Adventista.
4
 No começo 

do século XX as igrejas pentecostais foram se estabelecendo no Brasil, produzindo sua 

própria hinódia, das quais destacamos os hinários Harpa Cristã(1922), utilizado pela 

Igreja Assembleia de Deus e o Hinos de Louvores e súplicas a Deus (1951)
5
 usado pela 

Congregação Cristã do Brasil.  

 O conteúdo musical, no geral, desses hinários segundo Denise Cordeiro de 

Souza Frederico, possuem uma ênfase: “mais nos assuntos escatológicos e a piedade 

individual. Revelam com isso uma completa alienação em relação aos assuntos do 

cotidiano e esquivam-se de falar sobre as preocupações do povo, que sofre social e 

politicamente grande descaso.” (FREDERICO, 2001, P. 243). Com o advento dos 

corinhos, os assuntos ligados aos problemas sociais também foram poucos abordados, 

os grupos que de alguma forma tentaram produzir esse tipo de música cristã protestante 

brasileira foram os que mais receberam resistência, tanto dos líderes quando da 

membresia das igrejas locais. Sua utilização ficou isolada em alguns grupos.  

 

 

1.3- Os protestantes brasileiros e o cântico de corinhos 

 

 

 Como já pudemos enfatizar música cristã protestante brasileira durante 

praticamente um século teve toda a sua base na hinódia tradicional do protestantismo 

europeu estadunidense. Naquela época toda pessoa protestante levava consigo a Bíblia e 

o hinário para a igreja. Contudo, por volta de 1950, uma nova forma musical foi 

urgindo, ainda que timidamente, nas igrejas: o uso dos que foram denominados 

“corinhos” 
6
. Segundo Luiz Carlos Ramos: 

                                                   
4
Informações disponíveis em: 

http://www.unaspec.com/memoriadventista/enciclopedia/4/hinarios/003_cantae_ao_senhor.htm. Acesso 

4/9/2013, às 14h:04.  
5
Informação disponível em:  http://hinosavulsosccb.blogspot.com.br/2010/02/origem-e-historia-do-

hinario-ccb.html. 4/9/213 às 14h:16. 
6
A data de introdução dos “corinhos” nas igrejas evangélicas ainda é um tema discutível. Há quem queira 

atribuir à Palavra da Vida (Que chegou ao Brasil em 1955) a introdução deles. Porém, um líder leigo 

presbiteriano independente Carlos René Egg, em uma entrevista, afirmava que na metade dos anos 1930 

ele já havia tentado introduzir na Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo na Escola 

Dominical o cântico de corinho, sem êxito algum. Conseguiu na Congregação do Ipiranga para onde ele 

se transferiu.  

 

http://www.unaspec.com/memoriadventista/enciclopedia/4/hinarios/003_cantae_ao_senhor.htm.%20Acesso%204/9/2013
http://www.unaspec.com/memoriadventista/enciclopedia/4/hinarios/003_cantae_ao_senhor.htm.%20Acesso%204/9/2013
http://hinosavulsosccb.blogspot.com.br/2010/02/origem-e-historia-do-hinario-ccb.html.%204/9/213%20às%2014h:16
http://hinosavulsosccb.blogspot.com.br/2010/02/origem-e-historia-do-hinario-ccb.html.%204/9/213%20às%2014h:16
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A partir da década de 50 e da década de 60, a juventude evangélica 

brasileira passou a utilizar e a desenvolver uma hinódia evangélica 
alternativa em suas reuniões, congressos e acampamentos. Aos 

poucos, geralmente em ocasiões especiais que davam algum espaço 

para a juventude - como congressos, cultos comemorativos em datas 
especiais como aniversário de igrejas, daí da juventude e etc. - alguns 

destes cânticos alternativos foram sendo tolerados também durante os 

cultos formais- não sem considerável resistência e crítica de setores 

mais conservadores. (RAMOS, 1996, p. 40)       

 Assim, foi ganhando espaço entre os jovens um estilo contemporâneo de se 

produzir música cristã protestante, que fazia uso de palavras retiradas do vocabulário 

cotidiano, empregando-se  rimas mais simples, e usando o violão como instrumento 

principal. Eles demonstravam que a hinódia já não mais correspondia aos seus anseios 

de experiências de fé. Essa hinódia parecia-lhes distante demais de um universo, que 

aos poucos deixava de ser rural e se tornava mais urbano. Outro aspecto que despertava 

no jovem o anseio de produzir e tocar sua própria música nas igrejas era o desejo de  

participação mais expressiva nos momentos litúrgicos do culto. Com a introdução dos 

corinhos e de instrumentos musicais novos, ao tocar e cantar os jovens  poderiam ser 

agentes atuantes no culto e não apenas meros espectadores. Como o culto protestante no 

Brasil buscou sua centralidade na palavra, no sermão, os momentos do louvor eram 

espaços em que a comunidade poderia participar mais ativamente da liturgia. O coral 

era uma das formas possíveis. Mas, o jovem queria uma música que fosse mais 

semelhante ao que ele ouvia fora da igreja. Sobre as características dos corinhos 

Faustini destaca:  

A música ou canção evangelística, é a mais popular de todas as 

existentes. Assemelha-se muito à música profana. É facilmente 

aprendida e apreciada pelas massas, mas é a que menos se adapta a um 
culto onde maior reverência seja desejável. A letra é mais pessoal, 

emotiva, de apelo ou exortação, e é própria para campanhas e 

propaganda. (...). Podemos considerar os corinhos como parte deste 
grupo (FAUSTINI, 1973, p.15).  

 Sobre o nome “corinhos” no diminutivo, encontramos duas possíveis 

interpretações, segundo Luis Carlos Ramos estes novos cânticos foram denominados 

“corinhos”, não como uma forma pejorativa e sim carinhosa:    

A tais cânticos alternativos convencionou-se chamar de “corinhos” 

Por serem, na sua maioria, curtos, de melodia relativamente 

simplificada e repetitiva. Note-se que o emprego do diminutivo dá um 
forte indício do teor da nova produção hínica. Conforme sugere o 

cantor e compositor popular brasileiro Chico Buarque de Holanda, o 

emprego constante que  o brasileiro fez do diminutivo (painho, 
maninha, mãinha, anjinho e assim por diante) demonstra sua índole 
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afetiva. O brasileiro busca a intimidade e, somente nela, se sente à 

vontade. Provavelmente quem mais explorou esta vertente da 
identidade brasileira na Música Popular Brasileira (MPB) tenha sido 

Vinícius de Morais juntamente com seus “parceirinhos”. Na igreja 

protestante, os corinhos viriam ao encontro desse clima de intimidade 
e proximidade que seus adeptos julgavam ter o “ Pai de amor” 

(RAMOS, 1996, p. 40).   

 Para Éber Ferreira Silveira Lima, o nome corinho é utilizado por ser uma 

simplificação dos coros já utilizados na música protestante brasileira: “A expressão 

“corinho”, pelo próprio uso dos diminutivos, quer demonstrar que ele é uma 

simplificação do simples; ou seja dos coros das canções mais populares até então usadas 

pela igreja.” (LIMA, 1991, p. 54)      

 O uso dos corinhos foi se tornando aos poucos, apesar da resistência inicial, uma 

das formas de cantar nas igrejas protestantes. Um estilo mais ligado aos ritmos 

brasileiros também aparecem neles, contudo o padrão trazido especialmente dos EUA é 

que vai ser a grande referência para o uso, produção e adaptação dos corinhos no Brasil.  

 Isso nos faz perceber, como já foi apontado anteriormente,  que ao chegar ao 

Brasil o protestantismo trouxe consigo a cultura anglo-saxã. Ao se converter ao 

protestantismo o fiel tinha que romper com as “coisas do mundo”, ou seja, romper com 

os padrões culturais brasileiros.  Segundo Prócoro Velasques Filho a conversão do 

cristão ao protestantismo no Brasil implicava numa ruptura com a cultura local:  

A conversão é a aceitação da linguagem protestante, enquanto que a  

santificação é o aprofundamento do seu uso. (...) A conversão 
significa uma ruptura com a cultura local, especialmente a latinidade. 

Ao mesmo tempo em que o protestante aceita a nova linguagem, 

aceita também a nova cultura (anglo-saxônica) do protestantismo. Em 
outras palavras, torna-se protestante é abandonar a cultura brasileira e 

adotar uma cultura estrangeira. Perde-se, por exemplo o lúdico e 

transforma-se em homo faber, circunspectus, sapiens, e 

oeconomicus(SIC). Torna-se anticátolico (ou anticlerical, como 
preferem dizer). O conservadorismo doutrinário, temperado pela 

conversão da linguagem e da cultura, transforma-se, portanto em 

conservadorismo político. O que é bom para a pátria-mãe do 
protestantismo (os Estados Unidos) é bom para o Brasil e os 

brasileiros. O protestante torna-se, portanto, um caçador de 

comunistas e “cor-de-rosa”, sendo capaz de denunciar ás autoridades 
militares seus amigos e irmãos na fé (e isto aconteceu no Brasil entre 

1968-1973). O aperfeiçoamento deste comprometimento cultural e 

ideológico faz parte do processo de santificação (VELASQUES 

FILHO, 1985, p. 69).   

 Como o protestantismo no Brasil usou do padrão da cultura de seus missionários 

em especial estadunidenses o padrão de comportamento protestante brasileiro se 
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confunde, com o padrão  de vida que não é típico da cultura nacional. Logo a primeira 

resistência  aos corinhos aconteceu porque eles não estavam dentro do padrão dessa 

cultura protestante que se difundiu no país com os primeiros missionários. Pois o uso de 

instrumentos tais como o  violão estava associado à cultura brasileira, e 

consequentemente  parecia “mundano”  para ser usado na liturgia de um culto. No caso 

de  nossa análise a formação do gosto musical protestante brasileiro tomou como sacro  

o padrão musical da matriz cultural importada dos primeiros missionários, que se 

completava com a negação da cultura nacional. Tudo que fosse produzido com caráter 

mais próximo aos ritmos brasileiros seria considerado mau gosto e profano para ser 

utilizado na igreja. E para compreender essa relação entre a formação do gosto musical 

do protestante brasileiro que norteou e ainda norteia a produção da música cristã 

protestante brasileira tomaremos por base os estudos de Pierre Bourdieu (1930-2002). 

Trataremos desse assunto de uma forma mais aprofundada no capítulo quatro. 

 

 

1.4- A música protestante brasileira e suas produções 

fonográficas 

 

 

 No transcorrer  do século XX, especialmente a partir dos anos 1930 a 1940 foi 

surgindo uma indústria fonográfica voltada para as igrejas protestantes brasileiras. Mas 

antes de nos referirmos a ela, vejamos, ainda que rapidamente, a constituição dessa 

produção.   

 Quando a música passou a ser gravada, graças à evolução na forma de 

reprodução com a criação do phonografh e do gramaphone (1888) com cilindros 

graváveis desenvolvidos por Thomas Edison consumir música fora dos lugares onde 

aconteciam os concertos e shows ficou muito mais fácil. Pois era possível gravar uma 

música e depois reproduzi-la. Assim essa invenção trouxe uma nova forma de produzir, 

arquivar e consumir música. Essas primeiras técnicas de reprodução musical eram bem 

limitadas e logo no seu início já criaram um padrão musical do que poderia ser gravado 

e como deveria ser a gravação. Aqui já é possível perceber como acontece a questão da 

formação do gosto na relação do consumo musical. Segundo Eduardo Vicente:  
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Vale aqui duas observações importantes: A primeira é que durante 

estas décadas iniciais da produção fonográfica a música erudita foi 
praticamente, a única ser comercializada, e as gravações de cantores 

líricos europeus tronaram-se os primeiros grandes sucessos de venda 

nos mercados norte-americano. Assim, num primeiro momento a 
aceitação da nova invenção pela classe média teve de passar por sua 

associação a um “referencial elitista de alta cultural, (no qual) a 

música europeia era considerada muito superior á música popular 

produzida nos EUA”. Esta situação só começou a ser superada quase 
trinta anos mais tarde, com o surgimento do Tin Pan Alleypublisher, 

ocorrido em 1928. A segundo observação é a de que, já nesse período 

inicial, tivemos a primeira batalha em  torno de formato e padrões 
dentro da indústria. Seu resultado foi o desaparecimento de cilindros 

graváveis desenvolvidos por Edison, tornando-se o sistema de discos 

não graváveis do gramophone de Berliner hegemônico no mercado 
(VICENTE,1996, p.16-17).    

 A primeira gravação da música cristã protestante brasileira, segundo Henriqueta 

Braga (s.d, p.379) aconteceu em 1901. Essa gravação num phonogafo em cilindros de 

cera foi feita por José d´Araújo Coutinho Junior, em São Paulo. Coutinho Junior gravou 

o hino Se nos cega o sol ardente, (Salmos e Hinosnº 430),que foi gravado no estilo 

canto  coral a quatro vozes. A gravação contou com a presença de José Celestino de 

Aguiar, que fazia parte da Igreja Presbiteriana de Lençóis Paulista e de alguns membros 

de sua família e por familiares do pastor Bellarmino Ferraz, pastor da mesma 

denominação.  Em 1912, aconteceu a primeira gravação em discos de 10 polegadas e foi 

realizada pelo conjunto coral da Igreja Evangélica Fluminense, gravada no estúdio da 

etiqueta Favorite. Isso aconteceu sob a regência de Carlota Gama Filha gravado em 

quatro vozes mistas, com repertório que utilizou hinos do hinário Salmos e Hinos,  

ainda conforme Braga ( s.d., p.380).   

 Alguns dos  primeiros cantores de música cristã protestante brasileira a se 

destacar em produções fonográficas nesses primeiros momentos foram respectivamente, 

o presbiteriano Carlos René Egg, que lançou seu primeiro disco em 1946; os  batistas  

Feliciano do Amaral em 1945 e  Luiz de Carvalho em 1947. No transcorrer das 

primeiras décadas do século XX outras produções fonográficas protestantes foram 

surgindo, na medida em que ocorria a evolução dos aparelhos de gravação e reprodução. 

Naquele primeiro momento, a maioria das gravações era realizada por corais a quatro 

vozes. Em 1948 surgiu a primeira gravadora evangélica, o Departamento de Rádio e 

Gravações do Serviço Atlas no Rio de Janeiro e em 1950 o centro Áudio-Visual 

Evangélico (CAVE)  em São Paulo. Esse centro se especializou na produção de 

produtos visuais e auditivos, como filmes, discos,  programas de rádio. A produção 
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radiofônica do CAVE se especializou também em programas para públicos específicos, 

como comenta Karina Kosicki Bellotti:   

(...) o CAVE esmerou-se em produzir programas radiofônicos para 

serem vendidos para todo o país. Em meio a sua prolífica produção, o 
CAVE lançava em 1969 um programa radiofônico bastante inusitado, 

misturando tradição sertaneja, informações agrícolas, efemérides e 

evangelização. Tratava-se de Nosso Almanaque do Ar, inspirado no 

Nosso Almanaque, lançado no final 1960. A publicação voltada para o 
público sertanejo e para migrantes de origem sertaneja, foi idealizada 

por uma pastor missionário presbiteriano, baseado em sua experiência 

no sertão de Goiás (BELLOTTI, 2005, p. 55).  

 A partir da segunda metade da década de 1960 e no decorrer da década seguinte 

o Brasil passou por um momento de significativo desenvolvimento econômico.  Isso 

favoreceu o aumento na vendagem de aparelhos de TV, rádios e radiolas.  Por outro 

lado, um aumento no número de concessões de emissoras de rádio e televisão para as 

igrejas cristãs protestantes, em especial as igrejas pentecostais. Esses fatos foram 

importantes para a formação de um mercado fonográfico protestante no País.    

 Portanto é possível perceber  que a produção, difusão, propagação e distribuição 

de música protestante no Brasil sempre está vinculada à própria expansão protestante e 

aos fatores relacionados ao desenvolvimento econômico no País, formando assim um 

mercado religiosos similar ao mercado fonográfico secular. Logo, a cultura da música 

gospel da atualidade é fruto do meio que a produção musical secular possui.  A música 

protestante acompanhou as evoluções, ainda que muitas vezes tardiamente, da indústria 

fonográfica brasileira (CUNHA, 2007); (SOUZA2002); (VCENTINI, 2007). 

 

 

1.5- Os jovens brasileiros e seus grupos musicais 

 

 

 Ora, a partir dos anos 1960 o cenário fonográfico protestante iria assistir o 

aparecimento de grupos musicais em que a produção esteve a cargo dos jovens. Desde 

essa época surgiram os grupos: Palavra da Vida, Grupo Elo, Conjunto Novo Alvorecer, 

Jovens da Verdade, Vencedores por Cristo  entre outros. Eram jovens que acreditavam 

que a música era um caminho para a evangelização e para seu maior envolvimento 

dentro de suas igrejas locais. A juventude dessa época queria de certa forma romper 

com os padrões musicais dos hinos e produzir a música cristã protestante que estivesse 
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mais próxima do universo secular. Eles sentiam que os hinos já não respondiam seus 

anseios de louvor e adoração a Deus e que as mensagens desses hinos já estavam 

ficando ultrapassadas.  

 O fenômeno da chegada ao país de uma nova cultura atiçou o chamando  

conflito de gerações. Esse conflito foi estudado pelo educador suíço Pierre Furter 

(1987),  Karl Mannheim (1968) e Pierre Bourdieu (1983). Para Furter a crise entre 

gerações e mentalidades não deve ser vista como um fenômeno negativo e sim: 

 (...) como uma oportunidade radical de uma decisão, ela não pode ser 

mais interpretada como sinal do fim, de uma catástrofe, porque a crise 

é o sinal do fim de um começo (...). A crise não é um primeiro passo 
para a decomposição, mas a prova de uma tremenda vitalidade 

(FURTER, 1987, p.83).  

 Ainda para Furter a crise atribuída à juventude e aos conflitos de gerações serve 

na verdade para esconder outro mal estar da sociedade ocidental contemporânea, que 

busca atribuir essa crise apenas aos jovens, mas que na verdade revela uma sociedade 

que passa por outras crises, numa fuga do verdadeiro problema: “O problema da 

juventude tornou-se, portanto, um abscesso de fixação de todas as dificuldades 

contemporâneas. Mesmo se quisermos que a crise exista, não seria muito mais justo 

pensar que é toda a sociedade que está em crise? (FURTER, 1987, p.77)”.  

 No entanto, para Bourdieu é preciso um cuidado especial ao se usar a palavra 

juventude. Pois para ele, “as divisões entre idades são culturais”. O que torna o termo 

“juventude” apenas uma palavra e está ligada a relações de poder:  

A representação ideológica da divisão entre jovens e velhos concede 

aos mais jovens coisas que fazem com que, em contrapartida, eles 

deixem muitas outras coisas aos mais velhos (...). Esta estrutura, que é 
reencontrada em outros lugares(por exemplo, na relação entre os 

sexos) lembra que na divisão lógica entre os jovens e os velhos, trata-

se do poder, da divisão (no sentindo de repartição) dos poderes. As 
classificações por idade (mas também por sexo, ou, é claro, por 

classe...) acabam sempre por impor limites e produzir uma ordem 

onde cada um deve se manter, em relação á qual cada um deve se 

manter em seu lugar (BOURDIEU, 1983, p. 112).   

 Bourdieu também afirma que os velhos são antijovens porque o jovens 

representam o futuro, a mudança de algo que pra eles já ficou para trás,os próprios 

velhos já estão num momento de declínio social, de perda do poder. Dessa forma os 

velhos para Bourdieu são: “antijovens, anti-artistas, anti-intelectuais, anticonstestação, 

são contra tudo aquilo que muda, tudo aquilo que se move, etc., justamente porque 
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deixaram o futuro para trás, enquanto os jovens se definem como tendo futuro, como 

definindo o futuro.” (BOURDIEU, 1983, p. 118-119) 

 Outra observação que Bourdieu faz sobre o conflito de gerações é que estes se 

intensificam quando os jovens querem ascender ao poder mais rapidamente, pois, os 

limites de cada faixa etária devem ser mantidos para a ordem social:  

Quando o “sentido dos limites” se perde, vê-se aparecer os conflitos a 

respeito dos limites de idade, dos limites entre as idades, que têm 

como objeto de disputa a transmissão do poder e dos privilégios entre 

as gerações(BOURDIEU, 1983, p. 120).  

 Segundo Karl Mannheim (1893-1947) duas perguntas norteiam esses conflitos 

de gerações: O que a juventude pode nos dar? O que a juventude espera de nós? 

(MANNHEIM, 1968). No entanto, por que segundo Mannheim isso acontece? Segundo 

ele, é porque  aparentemente o jovem está em fase de formação social. Dessa forma, os 

jovens não têm ideias formadas por sua sociedade  que sejam tão arraigados na sua 

vivência. Isso permite que criem e resignifiquem novas formas sociais.  Por outro lado, 

a  juventude tem um espírito aventureiro maior, está no período de vida das descobertas, 

portanto mais suscetível a mudanças. Ele ainda argumenta que se fossem apenas os 

fatores biológicos que influenciassem nas atitudes da juventude na modernidade, em 

todas as sociedades os jovens teriam o mesmo tipo de comportamento. Todavia, isso 

não é o que acontece nas sociedades primitivas, onde não existem as separações etárias: 

Em nosso modo de ver a prenda mais importante da mocidade para 

ajudar a sociedade a dar nova saída é que, além de seu maior espírito 

de aventura, ela ainda não está completamente enredada no status quo 
da ordem social. A Psicologia e a Sociologia modernas do adolescente 

ensinaram-nos que a chave para a compressão da mentalidade da 

juventude moderna não se encontra unicamente na efervescência 
biológica desta fase do desenvolvimento humano. Afinal de contas ela 

é universal e sem restrições no tempo e no espaço. O fato decisivo 

acerca da puberdade, sob nosso ponto de vista, é que a mocidade entra 

nessa quadra na vida pública e na sociedade moderna e é então que ela 
se vê confrontada pela primeira vez com o caos da valorização 

antagônicas (MANNHEIM, 1968, p.73-74).  

 Consequentemente, a  juventude se depara com os problemas de sua sociedade 

como quem vem de fora. Por isso está, aberta a qualquer tipo de experiência social, 

nesse caso ela não é,  portanto, nem progressista e nem conservadora por índole. Isto é 

uma construção histórico-social e cultural que ao acontecer faz com que a juventude 

seja um segmento social pioneiramente destinado a promover mudanças. Nas palavras 
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de Mannheim, o jovem é “predestinado de qualquer mudança”. (MANNHEIM, 1968, p. 

74) 

 Podemos considerar assim, que a maioria das mudanças sociais foi realizada 

pela juventude. Até porque é ela que não aceita alguns padrões que parecem pré-

determinados naturalmente.  Por isso a afirmação de Mannheim que  o “fator especial 

que torna o adolescente o elemento mais importante para a nossa arrancada de uma 

sociedade é ele não aceitar como natural a ordem consagrada nem possuir interesses 

adquiridos de ordem econômica ou espiritual” na sua manutenção. (MANNHEIM, 

1968, p. 77). Nesse sentido a juventude é uma força revitalizante da ordem  social, pois 

é ela que tem força para operar as mudanças necessárias: “(...) a função especifica da 

mocidade é a de um agente revitalizante; é uma espécie de reserva que só se põe em 

evidência quando essa revitalização for necessária para ajustamento a circunstâncias em 

rápida mudança ou completamente novas”. (MANNHEIM, 1968, p. 72)    

 Esses rápidos apontamentos de sociologia da juventude nos indicam algumas 

pistas para percebermos o porquê da necessidade que a juventude cristã protestante da 

década de 1960  de criar novos rumos musicais. Dessa forma, as mudanças que 

aconteceram a partir desse período na produção e no consumo de música cristã 

protestante estão vinculadas as mudanças geracionais.  

 Essa primeira grande revolução dentro da música protestante, a partir da metade 

da década de 1960 teve como elemento detonador o Movimento Jesus Movement 

estadunidense, segundo Sandro Baggio:   

 A música cristã contemporânea nasceu em meio a uma revolução 
espiritual que varreu os Estados Unidos no final da década de 60 e 

início da década de 70, levando milhares de jovens a Cristo. Tal 

revolução ficou conhecida como Jesus Movement (Movimento de 
Jesus) por sua ênfase na pessoa de Jesus e em seus ensinamentos, em 

vez do cristianismo institucionalizado das igrejas norte-americanas. 

Cansados do estilo de vida libertino do movimento hippie e 

desiludidos com a ideia de mudar o mundo com sua contracultura, 
muitos jovens começaram a buscar no cristianismo a solução para seus 

problemas e para a sociedade. Milhares foram batizados nas praias do 

Sul da Califórnia e em outras partes do país (BAGGIO, 2005, p.43). 

Esses hippies convertidos consideravam a música um importante veículo para 

expressar suas ideias e agora, dentro das Igrejas eles procuravam se aproveitar desse 

veículo para levar a mensagem do evangelho de Jesus para outros hippies. Mas não 

foram apenas os hippies que utilizaram de músicas com estilos contemporâneos na 
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igreja estadunidense, outro nome que também se destacou ao introduzir ritmos 

diferentes na música protestante foi o compositor Ralph Carmichael. 

Carmichael era filho de  um pastor batista e desde cedo foi introduzido na 

música por seu pai. Aos quatro anos já tocava piano, aprendendo a tocar outros 

instrumentos com o passar dos anos, tornou um arranjador e compositor de destaque no 

meio da música gospel mais clássica. Também produziu música para o público 

secularizado, em trilhas de alguns seriados. Na década de 1960, começou a prestar 

atenção no que sua filha estava ouvindo, resolveu  incorporar em suas produções para as 

igrejas um estilo mais de rock e pop contemporâneo, modernizando assim o estilo de 

canto na sua Igreja.
7
 As músicas de Carmichael, foram bastante utilizadas aqui no Brasil 

pelo grupo Vencedores por Cristo.  

 Influenciados por esses movimentos que estavam acontecendo nos EUA os 

jovens cristãos protestantes brasileiros passaram  a  introduzir outros ritmos musicais e 

novos instrumentos nas celebrações. Esses encontros de jovens inicialmente aconteciam 

apenas aos sábados, nos chamados  “culto de jovens”. Vagarosamente  esses grupos 

musicais foram ganhando espaço na liturgia do culto de domingo. No entanto esse novo 

estilo de produzir música cristã protestante surgiu  e se desenvolveu mais nos grupos de 

jovens ligados às instituições paraeclesiásticas
8
 interdenominacionais, muitas delas 

sustentadas por recursos vindos do exterior, principalmente dos EUA.  

  A seguir iremos analisar alguns grupos que se destacaram no período, tais 

como: Jovens da Verdade, Grupo Elo e Conjunto Novo Alvorecer.  

 

 

 

 

 

 

                                                   
7
Informações disponíveis em http://www.ralphcarmichael.com/biography.php,acesso dia 18 de setembro 

de 2013, às 15h. Tradução livre nossa.  
8
Segundo Antonio Mendonça e Prócoro Velasques Filho (1990, p.56-57) as paraeclesiásticas são 

“organizações missionárias diferentes das tradicionais. Elas não se ligam às juntas ou comitês das grandes 

Igrejas norte-americanas, mas se organizam independentemente delas em contribuições em dinheiro de 

membros das diversas Igrejas que assumem compromissos individuais de sustentação de missões ou 

missionários. (...) No entanto, como não estão ligadas às grandes estruturas eclesiásticas, mas a 

compromissos individuais teoricamente precários, são chamados ‘missões de fé’. As paraeclesiásticas 

agem em três diferentes níveis: evangelização de massa, acampamentos para a juventude e literatura”.  

http://www.ralphcarmichael.com/biography.php
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1.5.1- Jovens da Verdade 

 

 

 Segundo Salvador de Sousa (2011) o  grupo Jovens da Verdade não nasceu 

como um grupo musical e sim como uma forma de evangelismo alternativo, mais 

descontraído, com a finalidade de alcançar os jovens. O grupo foi fundado oficialmente 

em março de 1968, após uma conversa entre dois amigos estudantes, Jasiel Botelho e 

Josafá Vasconcelos, numa pastelaria. Eles encontraram na música uma de suas 

principais estratégias de evangelização. Contudo, provocaram reações não muito boas 

nos líderes das igrejas, pois estes viam em suas novas estratégias uma ruptura muito 

grande com os padrões que as igrejas cristãs protestantes ofereciam. 
9
 Era um conflito 

de gerações, mas também de diferentes concepções de sagrado e profano que já 

discutido anteriormente. 

 Mas apesar da resistência dos líderes essa nova forma de evangelização, baseada 

especialmente numa musicalidade mais contemporânea, fez grande sucesso entre os 

jovens, causando-lhes uma revolução na maneira de olhar e praticar a fé cristã na 

comunidade local. Botelho e Vasconcelos promoviam cursos para treinar os jovens para 

a missão, usando dessas estratégias mais diferenciadas. Eram jovens de várias 

denominações protestantes, que depois de capacitados nos cursos voltavam para suas 

igrejas locais para implantar tudo o que haviam aprendido. Nessa fase os conflitos 

surgiam entre tais jovens e a liderança local das igrejas. Nesse cenário, muitos jovens 

foram proibidos de desenvolverem seus novos trabalhos evangelísticos. Outros tantos, 

contudo, obtiveram êxito em sua missão, e cada vez mais surgia nas igrejas grupos 

musicais jovens.  

 Jovens da Verdade possuíam solos vocais e de coro, e sua base instrumental era 

composta por violão, guitarra, contrabaixo, bateria, piano, flauta, órgão e outros 

instrumentos, alguns deles pouco alternativos como o “contrabalde” 
10

. Ao contrário de 

outros grupos musicais contemporâneos que usavam como base de seu repertório 

músicas traduzida dos EUA, os Jovens da Verdade optaram pela composição própria, e 

seu principal compositor era o próprio Jasiel Botelho.  

                                                   
9
As histórias dos Jovens da Verdade podem ser encontradas também no site do grupo 

http://www.jovensdaverdade.com.br/ 
10 O “contrabalde” consiste  num balde  de alumínio virado com a face voltada para o chão, que tinha um 

cabo de vassoura fixado no centro de sua circunferência, e um barbante  na ponta do cabo. Esse barbante 

ao ser pressionado e de acordo com determinada inclinação produzia as notas musicais em um som grave, 

numa imitação do instrumento musical contrabaixo. 

http://www.jovensdaverdade.com.br/
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 O primeiro compacto do grupo tinha seis músicas e foi lançado em julho de 

1970. Em 1971 lançaram seu primeiro LP independente intitulado Volume I(Fig. 1). 

Lançaram também os LPs  Drogas matam (1972) (Fig. 2), Viagem (1973) (Fig. 3), Novo 

céu,nova Terra (1975) e Tão simples (1977). Dentre as músicas do repertório da Missão 

Jovens da Verdade, destacamos Drogas Matam, do LP de mesmo nome (Figura 1). Esta 

música é a primeira faixa do LP, e começa com um grito desesperado de uma voz 

masculina, enunciando a palavra drogas. O fato de um LP de música protestante naquele 

período começar com um grito, era bem revolucionário. Assim como a letra usar 

palavras típicas do vocabulário dos usuários de drogas, tais como “picada” e “trago”. O 

próprio discurso que Jesus liberta das drogas, também era estranho ao universo das 

igrejas. Era uma música em um LP cujo conteúdo era voltado para a conversão dos 

jovens. A música é cantada por uma voz masculina e utilizava bateria, órgão, violão e 

contrabalde. No estilo Jovem Guarda:
11

  

 
Drogas, caminho para a morte 

Drogas, correntes balançando  

Drogas, um mundo colorido 

Drogas, desespero incontidos  
Drogas, sem respostas estão sozinhos  

Drogas, solidão em cada trago 

Drogas, o veneno da picada 
Drogas, amigas em sua meias 
Mas encontrei a Cristo, amigo permanente  
Cristo, enfim a liberdade 
Cristo, achei a realidade 
Cristo não mata e nem destrói  

Cristo, dá nova vida aos jovens  
Tudo parece perdido 
Mas Cristo é a razão 

                                                   
11

 Jovem Guarda: Título de um programa de TV criado em 1965 pela Record paulistana, era liderado pro 

Roberto Carlos e Erasmo Carlos e deu origem ao movimento do mesmo nome, também conhecido como 

iê-iê-iê (corruptelado ing. yeah-yeah-yeah). O gênero contou com apoio da mídia da época e criou uma 

infinidade de ídolos, de Cely Campelo (Estúpido cupido) e Tony Campelo a Ronnie Von, de Wanderléa a 

Martinha, de Vanusa a Antônio Marcos, de Agnaldo Rayol a Eduardo Araújo, sem falar nos grupos 

Renato e seus Blue Caps, The Fevers, The Jordans, Os Vips, Leno e Lílian, Os incríveis, Golden Boys, e 

muitos outros. Na   esteira do sucesso da Record seguiram-se programas como Crush e hi-fi, com Carlos 

Imperial na TV Rio e Hoje é dia de rock, da Rádio Mairynk Veign, liderado por Jair Taumaturgo. Entre 

alguns dos maiores sucessos da jovem guarda, marcaram época foram É proibido fumar, O calhambeque 

e o Negro Gato de Roberto e Erasmo, algumas versões do inglês como Nossa canção e Festa de arromba, 

de Erasmo, e sucessos como Rua Augusta de Hervé Cordovil, entre inúmeros outros.(DOURADO,2004, 

p.173-174)   
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Para encontrar liberdade  
Para ser ter salvação  

 

 A Missão Jovens da Verdade funciona até os dias de hoje, com uma ênfase mais 

em acampamentos de treinamento e preparação para evangelização. Possui também uma 

Faculdade Teológica no seu Acampamento, situado em Arujá, interior do estado de São 

Paulo. Musicalmente eles deixaram de ser tão expressivos como foram no seu início,  

nos final dos anos 1960 e no início dos anos 1970.  

Figura 1: Capa e contracapa LP Jovens da Verdade volume I, 1971. 

 
Fonte: Site oficial Jovens da Verdade 

 

 

Figura 2:  Capa e contracapa LP Drogas Matam, 1972. 

 
Fonte: Site oficial Jovens da Verdade 
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Figura 3: Capa e contracapa LP Viagem, 1973. 

 
Fonte: Site oficial Jovens da Verdade 

 

1.5.2 - Grupo Elo 
 

 O Grupo Elo surgiu em meio ao Instituto Bíblico Palavra da Vida.  O instituto era uma 

organização criada pelos missionários estadunidenses Haroldo Reimer e Ary Bollback, em 

janeiro de 1958
12

 a partir do Acampamento Palavra da Vida, na cidade de Atibaia, 

interior do estado de São Paulo. A ideia do instituto, assim como o da Missão Jovens da 

Verdade, era treinar jovens para evangelização. No Instituto Palavra da Vida os alunos 

recebiam ensinos voltados à formação teológica de uma forma acadêmica. Eles 

realizavam acampamentos também com o intuito da formação de jovens para a missão. 

(SOUSA, 2011) 

 Foi entre os alunos do Instituto Palavra da Vida que o maestro estadunidense 

Dick Torrans selecionou oito deles para a formação de um grupo musical, cuja tarefa 

seria apresentações em praças, igrejas e ginásios, no início da década de 1970 como 

estratégia de evangelização. O grupo recebeu o nome de  Grupo Palavra da Vida, suas 

músicas eram composições próprias e eles gravaram um LP e duas fitas K7.  

 Dos oitos integrantes do Grupo Palavra da Vida  o que mais se destacou foi 

Jairo Trech Gonçalves, que ficou mais conhecido como “Jayrinho”. Jayrinho Gonçalves 

lançou em 1975 um LP solo chamado Um dia. E em 1976 com o apoio e a produção do 

Instituto Palavra da Vida em parceria com Paulo Cesar da Silva, Jayrinho Gonçalves  

lançou o LP Calmo, sereno e tranquilo (Fig.4). Esse LP foi produzido apenas com o 

violão e voz. Já no final do ano de 1976 Jayrinho Gonçalves resolveu sair do instituto 

                                                   
12

Disponível em: site Oficial do Instituto Palavra da Vida: http://www.opv.org.br/portal/opv/historia/ 
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Palavra da Vida, para ter mais liberdade de composição, e juntamente com seu pai Jayro 

Gonçalves, Paulo César e o maestro Dick Torrans fundaram a Editora Musical e 

Literária Elo.
13

 

 Decorrente da fundação da Editora Musical surgiu o Grupo Elo como sua 

principal forma de evangelismo. Os primeiros integrantes do grupo eram: Jayrinho 

Gonçalves, Paulo Cesar, Nilma Soares e InayêSchlener. Durante a década de 1970 o 

Grupo Elo lançou seus dois primeiros LPs: Nova Jerusalém (1977) (Fig.5) e Ouvi 

Dizer... (1979) (Fig.6). Nesses LPs eles utilizaram ritmos como blues, coutry e jazz. 

Nada muito ligada aos ritmos brasileiros. (BAGGIO, 2005). Em 1980 o Grupo Elo 

gravou seu último LP, Nova Canção (Fig.7). Pois em 1981 Jayrinho Gonçalves sua 

esposa HéliaTrech Gonçalves e seu terceiro filho ainda bebê André Gonçalves sofreram 

um acidente automobilístico e vieram a falecer. Assim o Grupo Elo e sua Editora 

encerraram suas atividades. Certamente uma das músicas de maiores sucessos no Grupo 

Elo, e que atualmente ainda é cantada em algumas igrejas é Calmo sereno e tranquilo: 

Calmo, Sereno e tranquilo 
Sinto descanso neste viver. 

Isto devo a um amigo 

E só por ele eu pude obter. 
 

Ele é Jesus, meu amigo 

Meu Senhor, o Salvador 

Só por ele ganhei 
A vida eterna com Deus, com Deus 

 

Triste foi sua história 
Levando a cruz sem pecado algum 

Só porque me amou 

Morreu por mim e não hesitou 

  A música foi composta por Ivan Claudio Borges, e assim como menciona  a 

letra “calmo, sereno e tranquilo” sua melodia tentava reproduzir  essa mansidão toda. 

Na letra é possível perceber a questão da conversão e a mudança de vida que o cristão 

tem ao conhecer Jesus “como seu salvador”. Aborda também  a crença protestante de 

que o sacrifício de Jesus na cruz  teria sido um evento voltado para toda humanidade.  

Trata-se de um Swing, e utiliza piano, bateria e baixo. Há ainda  um naipe de sopros de 

metais e madeiras, ou seja, trompetes, trombones e saxes e um naipe de cordas, com 

cellos, violas e violinos.  Musicalmente segue o padrão do canto coral em quatro vozes.  

                                                   
13 Disponível em: site oficial do Grupo Elo: http://www.grupo-elo.com/  
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Com a morte de Jayrinho Gonçalves e  de sua família, em 1981, Paulo César fundou o 

Grupo Logos, e gravou vários LPs durante a década de 1980. (BAGGIO, 2005)   

Figura 4: Capa LP Calmo, sereno e tranquilo, 1976. 

 
Fonte: Site Gospel Grátis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Capa LP Nova Jerusalém, 1977. 

 
Fonte: Site Gospel Grátis  

 

Figura 6: Capa LP Ouvir dizer..., 1979. 
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Fonte: Site Gospel Downloads 

 

Figura 7: Capa LP Nova canção, 1980. 

 
Fonte: Site CD Baby  

 

 

1.5.3- Conjunto Novo Alvorecer 

 

 

 O Conjunto Novo Alvorecer começou oficialmente em 6/7/1966, numa 

apresentação na Igreja Presbiteriana  Independente da Quinta Parada. O grupo tinha 

inicialmente 13 integrantes, dos quais cinco homens e oito mulheres. Seu estilo era 

baseado no canto coral em quatro vozes. Seu primeiro LP foi lançado em 1969 e 

recebeu o nome de Novo Alvorecer Conjunto Vocal e Instrumental. O único instrumento 

usado nesse LP foi o violão, o que proporcionou uma suavidade sonora muito grande. 

Desde o primeiro  LP o grupo já era contratado pela gravadora Califórnia. (SOUSA, 

2011).   
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 Durante a década de 1970 o Conjunto Novo Alvorecer gravou oito LPs: Louvor 

Jovem (1970), Risonha juventude (1971), Vibrante Mocidade (1972) (Fig.8), Rude cruz 

(1973) (Fig.9), Busca (1974) (Fig.10), Novo Alvorecer canta uma verdade de 2000 anos 

(1975) (Fig.11), Século XX (1976) (Fig.12), Aqui..Ali...Lá! (1977) (Fig.13) e Gênesis 

(1979) (Fig.14). Nos três primeiros LPs e no LP Rude Cruz eles utilizaram apenas voz e 

violões. No LP  Vibrante mocidade  além das vozes e dos violões eles utilizaram o 

bandolim e o órgão. Já nos demais LPs outros instrumentos começaram a ser utilizados 

pelo grupo. A base de seu repertório era constituída por canções de outros compositores, 

hinos famosos dos hinários da época, além de composições de um dos integrantes do 

grupo, Daniel Vieira Ramos Filho. No que se refere ao estilo musical além das canções 

mais suaves, eles também gravaram country, blues, jazz, samba, bolero e rock.  

 Na década de 1980 o Conjunto Novo Alvorecer gravou três LPs: Êxodo (1980) 

(Fig.15), Volume12 (1981) e o último em parceria com o Conjunto da Primeira Igreja 

Presbiteriana Independente de Curitiba, intitulado Voo Livre (1982).  Em 1982 o grupo 

encerrou suas atividades em virtude da mudança de cidades, início de estudos, ou por 

motivos de casamento de alguns dos seus integrantes.  

 Uma das músicas que podemos destacar do Conjunto Novo Alvorecer, que foi 

cantada por jovens de muitas igrejas,  é Ano 2000. Composta por Daniel Vieira Ramos 

Filho, que se tornou o principal compositor do conjunto:  

Eu sou um jovem despertando no ano dois mil 
No centro de toda ciência momento 

Meu mestre é um computador 

Mas aqui dentro de mim só existe o Senhor 
É o mesmo que viveu há dois mil anos atrás 

Mas que ainda vive e só Nele eu encontro paz 

Eu sou um jovem despertando no ano dois mil 
No centro da energia nuclear 

Sufocado por um reator 

Mas aqui dentro de mim só existe o Senhor. 

 

 Essa  música é um rock  and roll no estilo da Jovem Guarda, que era a grande 

febre musical do meio secular no período.  Com uso bem expressivo de sintetizadores, e 

que tinha como instrumentos musicais bateria e baixo. O estilo vocal é o de  canto coral 

em quatro vozes. Já quanto ao conteúdo da letra, podemos perceber temas 

contemporâneos como computador, energia nuclear e reator. Contudo, para o 

compositor isso de nada vale se “Jesus não for o centro da vida” do jovem, se Ele não 
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estiver “dentro do coração”  de cada fiel. A mensagem cristocêntrica permanece forte no 

universo do protestantismo brasileiro.  

Figura 8: Capa e contracapa LP Vibrante Mocidade, 1972. 

 
Fonte: Site Eterno Louvores 

 

Figura 9: Capa e contracapa LP Rude Cruz, 1973. 

 
Fonte: Site Mercado Livre 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Capa LP Busca,1974.  

 
Fonte: Site Eterno Louvores 

 

Figura 11: Capa e contracapa LP Novo Alvorecer canta uma história de 2000 anos, 1975. 
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Fonte: Site Loja do Som 

 

Figura 12: Capa e Contracapa LP Século XX, 1976. 

 
Fonte: Site Mercado Livre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Capa LP Aqui...Ali...Lá,1977.  

 
Fonte: Site Download Gospel Nacional 

 

Figura 14: Capa e Contracapa LP Gênesis, 1979. 



49 

 

 
Fonte: Site Mercado Livre 

 

Figura 15: Capa e contracapa LP Êxodo, 1980.  

 
Fonte: Site Mercado Livre  

 

 

 

 

 

Conclusão  

 

 

 Pudemos, ao longo desde capítulo apresentar um bosquejo histórico da música 

cantada nas igrejas protestantes brasileiras, em especial das denominações conhecidas 

como igrejas “evangélicas de missão” ou igrejas pertencentes ao “Protestantismo 

histórico”. Quando o “protestantismo de missão”  chegou ao Brasil na segunda metade 

do século XIX, as formas de cantar estavam em fase de reunificação, as quais iriam se 

cristalizar nos hinários impressos. Porém, segundo Mendonça (1995), antes de circular 

nas comunidades protestantes dispersas na forma de livros impressos, havia os 
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“cadernos de hinos”, nos quais as pessoas repetiam hinos aprendidos quando das raras 

visitas pastorais ou dos missionários nas zonas rurais. 

 A primeira metade do século XX foi o período áureo dos hinários impressos. Até 

que uma onda de novos cânticos com letras curtas, fáceis de serem memorizados, que 

traziam uma versão adocicada de cristianismo protestante começaram a se popularizar 

no Brasil. Esses novos cânticos ficaram conhecidos como corinhos, e foram cantados 

primeiramente nas reuniões de jovens, acompanhados de violão. Posterior aos corinhos 

houve a criação de grupos musicais de jovens, originários principalmente por institutos 

e missões paraeclesiásticas, que perceberam na música uma ferramenta de 

evangelização e uma forma de manter os jovens dentro das igrejas locais. Mas a 

inserção de novos etilos instrumentos musicais na liturgia das igrejas representou 

também um conflito de gerações. Principalmente pelo padrão de comportamento que os 

protestantes brasileiros possuíam, baseados nos costumes dos primeiros missionários.   

     Assim, esse recorte histórico foi necessário para compreendermos a relevância 

que a  música tem  tido dentro do cenário do cristianismo, em especial do cristianismo 

protestante. Foi necessário também perceber o quanto a construção do gosto e o conflito 

de gerações influenciaram a música cristã protestante brasileira. Cremos que dessa 

forma estaremos prontos para analisar as transformações, ou manutenções e rupturas de 

estilos e produção provocados pelos Vencedores por Cristo e Ministério de Louvor 

Diante do Trono, cada um em sua época.  

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Os Vencedores por Cristo: história e discografia 

“Mais que Vencedores / foi Deus que nos amou/ Maior poder não houve/ e agora habita em 

nós” (Mais que Vencedores- Vencedores por Cristo) 
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Introdução 

 

 

 Ao escrever este capítulo nos veio à memória um verso da  música Deus é real 

do terceiro LP dos Vencedores por Cristo Se eu fosse contar..., que nos primeiros versos 

assim dizia: “Se eu fosse contar o que, de alguém ouvi poderia um detalhe esquecer...”. 

A proposta deste capítulo é justamente essa contar a história do início dos Vencedores 

por Cristo.  

 Já no capítulo anterior tentamos entender a importância da música nas 

celebrações religiosas na história da humanidade, a sua relevância nos primeiros 

momentos da música sacra judaico-cristã. Discorremos sobre a reforma musical que 

Lutero realizou na igreja cristã bem como o cântico entre os metodistas ingleses 

seguidores dos irmãos Wesley. O objetivo é entender como a música nas igrejas 

protestantes brasileiras constitui-se baseada em hinos, e que esse estilo foi considerado a 

forma sacra de se cantar. No final do capítulo apresentamos como foi o início da 

mudança e a incorporação de uma sonoridade mais contemporânea. Retomando a 

criatividade dos grupos jovens que foram surgindo no Brasil, organizados 

principalmente por instituições paraeclesiásticas nos anos 1960, tais como Jovens da 

Verdade e Palavra da Vida.  

 Vamos iniciar esse capítulo abordando o cenário cultural e político existente no 

Brasil no transcorrer da década de 1960 e 1970. Buscando assim compreender como os 

Vencedores por Cristo  foram influenciados musicalmente. E para tal percepção 

analisaremos também a discografia do grupo desde o primeiro compacto (1968) até o 

lançamento do último LP durante a década de 1970 De Vento em Popa (1977).  Com 

essa análise será possível perceber como a música cristã protestante brasileira foi se 

transformando, ganhando uma roupagem mais contemporânea.  

 

2.1- Contexto cultural do Brasil na década de 1970 
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 A década de 1960 foi marcada quase na sua metade, pelo golpe militar de abril 

de 1964, iniciando um período autoritário que duraria até 1985. Os  militares tomaram o 

poder prometendo defender o País contra o “inimigo vermelho”, o comunismo. Eram 

tempos de Guerra Fria, e o mundo estava dividido em dois modelos econômico-político, 

de um lado estava o capitalismo, representado pelos EUA e do outro o socialismo, 

representado pela URSS. O Brasil tinha “escolhido” ficar do lado capitalista ou da 

“civilização cristã” como se dizia da época.   

 O regime militar ao longo dos seus 21 anos de duração passou por várias fases. 

Porém o endurecimento se deu após 13 de dezembro de 1968, quando foi imposto o Ato 

Institucional número 5. A decretação do AI-5 foi uma espécie de “golpe dentro do 

golpe”, e tornando “legal” a perseguição a tudo e a todos que representassem de alguma  

forma perigo para a segurança nacional e à ordem vigente. Aumentaram a partir de 

então os casos de tortura e assassinato de pessoas suspeitas de oposição ao regime. 

Segundo Zuenir Ventura: 

Pela movimentação da véspera, podia-se esperar uma sexta-feira, 13, 

cheia de desassossego. Mas nem a superstição podia adivinhar que 
aquele dia iria durar mais de uma década. Costa e Silva, segundo seus 

exegetas, acreditava que o AI-5 acabaria em oito ou nove meses. 

Costa e Silva acabou antes (VENTURA,1988,p. 271). 

 O período recortado para a nossa pesquisa começa logo após a instituição do AI-

5. Porém em agosto de 1969 Costa e Silva foi afastado do poder por doença. O seu vice,  

o civil Pedro Aleixo foi impedido de assumir. No ínterim, antes da escolha do novo  

presidente militar, três militares assumiram o poder executivo. Durante o período 

pesquisado o Brasil foi governado por três generais: Emílio Garrastazu Médici (1969-

1974), Ernesto Geisel (1974-1979) e João Baptista Figueiredo (1979-1985). Esse tempo 

ficou marcado pelo denominado período de “milagre econômico”, pelos anos de censura 

aos meios de comunicação e da criação artística (música, teatro, cinema) e pelas  

perseguições políticas.   

       O governo de Médici começou no último trimestre de 1969, e  já entrou em 1970, 

com aquela típica empolgação nacionalista que costuma reinar em anos de Copa do 

Mundo de Futebol. Todos tinham grande confiança que a seleção conseguiria o 

Tricampeonato Mundial. A nação cantava com toda força a canção de Miguel Gustavo:  

“Noventa milhões em ação pra frente Brasil, salve a seleção. De repente é aquela 

corrente pra frente. Parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma 

emoção. Tudo é um só coração!”. Médici aproveitou essa euforia toda e investiu muito 



53 

 

na propaganda política que tinha dentre outros slogans: Brasil ame-o, ou deixe-o.E foi 

justamente seu governo que marcou o período do “milagre econômico”. E de fato os 

números eram bem expressivos: “A balança comercial registrou taxas espetaculares no 

início da década: 8,8% em 70, 13,3% em 71, 11,7% em 72 e 14% em 73”. (ALVES, 

1987, p.145) 

 Contudo, apesar da inflação baixa houve um aumento da miséria, da 

desigualdade e da concentração de renda. A classe média consumiu muito, houve um 

aumento bastante expressivo na venda de automóveis em 1973. A TV em cores chegou 

ao Brasil em 1970, o que levou o aumento das compras deste produto também, assim 

como de outros  produtos eletros e eletrônicos. Foi também o período das grandes obras, 

que prometiam fazer do Brasil um “país grande”, tais como: a construção das rodovias 

Santarém-Cuiabá, Perimental Norte, da Transamazônica, da ponte Rio-Niterói, a 

hidrelétrica de Itaipu, resultante de um acordo firmado com o Paraguai. No âmbito 

educacional tentou-se a campanha de alfabetização de adultos através do 

MOBRAL(GASPARI, 2002). 

      Aos olhares das pessoas, tudo parecia uma grande maravilha, dado a propaganda 

combinada com uma rígida censura sobre os órgãos de comunicação de massa. A 

censura tinha por objetivo direcionar as produções culturais para os objetivos do 

Regime. Por outro lado houve uma produção artística que se caracterizou pelo drible à 

censura, contendo crítica ao governo. Segundo Nadine Habert:  

Vista como ameaça ao regime, a criação artística e intelectual também 
ficou na mira da ‘segurança nacional’. Dezenas e dezenas de peças de 

teatro, filmes, músicas, livros foram proibidos, mutilados integral ou 

parcialmente. Inúmeros autores, artistas e professores sofreram toda a 

sorte de pressões e processos. Diretamente perseguidos ou sem clima 
para produzir, renomados artistas e intelectuais brasileiros partiram 

temporariamente em exílio forçado ou voluntário: compositores como 

Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque de Holanda, Geraldo 
Vandré, autores e diretores de teatro como José Celso e Augusto Boal; 

poetas como Ferreira Gullar, cineastas como Gláuber Rocha; 

professores e cientistas como Florestan Fernandes, Fernando Henrique 

Cardoso, Mário Schemberg, entre outros (HABERT, 1992, p.30).       

 Além dos cantores da música de protesto, os anos 1970 foram embalados pela 

Jovem Guarda, Raul Seixas, MBP4, Elis Regina, Ivan Lins, Milton Nascimento, Novos 

Baianos, Djavan, Secos e Molhados,  Tropicalismo, Clube da Esquina, As Frenéticas, 

Fábio Júnior, Zé Ramalho, Dom e Ravel, entre outros. (SEVERINO;  MELLO, 1998).  

O povo brasileiro também assistia de seus televisores às telenovelas, os programas do 
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Chacrinha, o programa humorístico Chico City, e  a série  A Grande Família, e etc. Em 

1965 aconteceu a inauguração da Rede Globo de Televisão que trouxe consigo um 

modelo mais tradicional de produção mas que contudo procurou identificar-se de forma 

mais direta com o público popular,sem abandonar o formato teleteatro. Com esse 

modelo de produção a emissora foi no transcorrer dos anos tornando-se a principal rede 

televisiva do País(RIBEIRO; SACRAMENTO; ROXO, 2010, p. 109-110).  

 É nesse quadro político, econômico e cultural, que os Vencedores por Cristo 

começaram suas atividades musicais no Brasil.  

 

 

2.2- No ano que “não terminou” (1968) um novo grupo: 

Vencedores por Cristo 

 

 

 A história dos Vencedores por Cristo (Vencedores por Cristo ) começou em 

1967, quando desembarcou no Brasil um recém-formado pastor estadunidense, Jim 

Warren Kemp e sua esposa Judith Kemp. Jim Warren Kemp que se tornou conhecido 

como Jaime Kemp logo que chegou ao país. Vieram como missionários ligados ao 

evangelista estadunidense Billy Gramm (1918-). Gramm, um  pregador mundialmente 

conhecido pelas cruzadas evangelísticas realizadas em vários países e por todo os EUA, 

além de ser o conselheiro espiritual de alguns presidentes estadunidenses.   

Jaime Kemp, logo após sua chegada, declarou ter percebido que o povo 

brasileiro era bem evangelizado, contudo no seu entender faltava na prática dos cristãos 

protestantes uma vida de  discipulado, que se expressasse na prática de estudo da bíblia, 

oração, devocional e acompanhamento espiritual. Dessa forma preferiu, em 1968, sair 

da missão de Gramm e integrar um movimento missionário paraeclesiástico, também 

estadunidense denominado Serviço de Evangelização para a América Latina, mais 

conhecido pela sigla SEPAL.  

Foi assim que surgiu o Projeto 7, que consistia na formação de uma equipe de 

jovens cristãos protestantes, pré-universitários e universitários, que durante as férias 

escolares recebiam treinamento bíblico teórico e prático para a realização de uma 

atividade de propaganda religiosa. Quando ainda estava na universidade  Kemp já havia 

colocado em prática um projeto semelhante, executado em lugares pobres  rurais dos 

EUA: Tennessee, Kentucky, Oregan, Washington, Nevada e Califórnia e também no 
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México. Ele realizava esse projeto evangelístico nos meses de férias de verão nesses 

países de julho a agosto.  

Kemp percebeu também que o povo brasileiro era muito musical, e que uma boa 

estratégia missionária, que atrairia os jovens cristãos protestantes para participarem do 

seu treinamento e discipulado, deveria utilizar a música como  sua principal ferramenta. 

Assim Kemp começou a recrutar jovens cristãos protestantes pré-universitários e 

universitários, nas igrejas batistas, presbiterianas e metodistas, a princípio na cidade de 

São Paulo e posteriormente em outras cidades e estados.  

No entanto, aqueles jovens precisavam ter alguns pré-requisitos para poder 

participar do projeto, tais como: apresentar uma carta de permissão do pastor de sua 

igreja local; ter a permissão de seus pais; preencher um formulário sobre suas 

experiências religiosas pessoais e seus conhecimentos bíblicos; ser ativo na igreja local; 

além, é claro, de ser portador de um recurso financeiro para financiar a viagem 

missionária. Posteriormente, quando a parte musical ficou mais forte na vida do grupo, 

o quesito conhecimento musical passou também a ser exigido. Logo que a primeira 

equipe foi escolhida o Projeto 7 foi rebatizado e recebeu o nome Missão Vencedores 

por Cristo, nome alusão à expressão usada por São Paulo em sua Carta endereçada aos 

cristãos de Roma (Rm 8.27): “Em todas estas coisas, porém, somos mais que 

vencedores, por meio daquele que nos amou.” Esse versículo aparecia inclusive 

estampado abaixo do nome do grupo em algumas contracapas dos compactos e dos LPs.  

Escolhida a equipe começou o treinamento, que geralmente passava por três 

etapas: dois meses de treinamento teórico, quando seus integrantes faziam estudos 

bíblicos, momentos de oração, de compartilhar e de ensaios musicais. A segunda etapa  

consistia na viagem missionária.  Antes do início da viagem a equipe realizava em um 

ou dois dias a gravação de músicas para a produção de um  disco compacto, e que ,com 

o transcorrer dos  anos se tornaria um LP, levado para novas viagens. A terceira etapa 

acontecia quando o jovem voltava para a sua igreja local, compartilhando as suas 

experiências, formando o seu próprio grupo musical. Aos poucos Kemp foi ganhando a 

confiança dos pais e pastores que começaram a acreditar no projeto, pois era uma 

proposta inovadora para o período no Brasil
14

.   

A primeira equipe dos Vencedores por Cristo composta por 17 integrantes 

oriundos de igrejas evangélicas protestantes tais como das igrejas presbiterianas, 

                                                   
14

 Disponível em: http://www.Vencedores por Cristo 

.com.br/website/exibe_txt.asp?conteudo_txt=39&tit=historia, acesso em 10 de outubro de 2013, às 

22h00.  

http://www.vpc.com.br/website/exibe_txt.asp?conteudo_txt=39&tit=historia
http://www.vpc.com.br/website/exibe_txt.asp?conteudo_txt=39&tit=historia
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batistas e metodistas. Essa equipe viajou pelas cidades de Belo Horizonte, Carandaí, 

Barbacena, São João Del Rey, Tiradentes, Barroso,Correia de Almeida, Paiva, Rio 

Pomba, Ubá,Viçosa, Jequery, São Miguel do Anta, Teixeira, Tocantins, Juiz de Fora, 

Bontica, Barbosa Lages, Cachoeirinha, Santos Dumont e Rio de Janeiro. 

A maioria das apresentações acontecia em praças, escolas e igrejas. Viajavam de 

ônibus ou de carro, e se hospedavam nas casas dos membros das igrejas que visitavam. 

Quando chegavam às praças, a estratégia para chamar atenção das pessoas era começar 

a apresentação com músicas folclóricas brasileiras. Após certo ajuntamento cantavam 

músicas do seu próprio repertório. Kemp registrou no site da missão a respeito da 

primeira equipe: 

Ary Veloso, meu colega de SEPAL, tinha muitos contatos  em Minas 

Gerais, daí a 1ª equipe ter  se dirigido para aquela região.  Ele 

perguntava se não estariam interessados em receber um grupo de 
jovens que cantavam e davam testemunhos, etc. E com o passar do 

tempo, os pastores ligavam e requisitavam a visita de uma equipe à 

sua cidade.
15

 

 

 Quando chegavam a uma cidade, as igrejas queriam aproveitar ao máximo o 

tempo desses jovens, o que para eles se tornava uma grande maratona. Nas palavras de 

Kemp eles tinham uma agenda digna de “rock star”: 

As igrejas, vendo a oportunidade de ter o conjunto na sua cidade, 

acabavam sugando a gente ao máximo: eu me lembro de um Domingo 
em que fizemos oito programas: começamos as 6h:30 da manhã em 

um programa de rádio e terminamos à noite na igreja central da 

cidade. A equipe quase morreu de cansaço. Estudos bíblicos que eram 

dados no treinamento como “Membros uns dos outros”, que fala sobre 
a nossa responsabilidade como irmão de orarmos uns pelos outros, 

amarmos uns aos outros, servirmos uns aos outros.
16

 

 

 O sucesso que o grupo Vencedores por Cristo tinha nas cidades por onde 

passava pode ser observado numa matéria do jornal oficial da Igreja Metodista do 

Brasil, Expositor Cristão, de (15/09/1973), que trazia como título: “Os 6 mil que 

ouviram os Vencedores por Cristo”:  

O impacto de um grupo com este só pode ser explosivo. Em Passo 
Fundo atingiram mais de 6.000 pessoas, na sua grande maioria jovens. 

E o extraordinário é que mais da metade nunca haviam ouvido uma 

apresentação tão clara e contundente como a que foi comunicada pelos 

                                                   
15 Disponível em: http://www.Vencedores por Cristo 

.com.br/website/exibe_txt.asp?conteudo_txt=39&tit=historia, acesso em 10 de outubro de 2013, às 

22h04.  
16  Informações disponível em: http://www.Vencedores por Cristo 

.com.br/website/exibe_txt.asp?conteudo_txt=39&tit=historia, acesso dia10 de outubro de 2013, às 22h08.  

 

 

http://www.vpc.com.br/website/exibe_txt.asp?conteudo_txt=39&tit=historia
http://www.vpc.com.br/website/exibe_txt.asp?conteudo_txt=39&tit=historia
http://www.vpc.com.br/website/exibe_txt.asp?conteudo_txt=39&tit=historia
http://www.vpc.com.br/website/exibe_txt.asp?conteudo_txt=39&tit=historia
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“Vencedores”. Colégios públicos e particulares suspenderam aulas 

para levar seus alunos às audições. O salão nobre do Edifício Social-
Educativo da Igreja Metodista Central em Passo Fundo, com seus 400 

lugares, foi pequeno demais. À noite eram necessárias duas sessões 

para comportar a multidão, que enchia corredores e chegava a se 
sentar no chão. Entre os que acompanharam com carinho os 

“Vencedores” estava o vigário da catedral católica romana e o diretor 

do Colégio Nossa Senhora da Conceição, dos irmãos maristas. Disse o 

irmão Sérgio dessa escola, que os Vencedores tiveram o dom de 
atingir entre seus alunos os que eram “da pesada”. Contado como 

Cristo os libertou de vidas vazias, os “Vencedores” falam diretamente 

ao coração jovem que anseia por sentido em sua vida.       

 Nessa matéria do Expositor Cristão é possível perceber o impacto que as visitas 

da equipe causava por onde passava. Afinal atingiram seis mil pessoas. Deve-se notar 

que a nova proposta musical do grupo, apesar da aceitação e receptividade, maior entre 

os jovens, as igrejas por onde passavam ainda tinham resistência. Na maioria das vezes 

os pastores e líderes da igrejas locais não permitiam que o grupo cantasse no culto 

principal no domingo. Pois, conforme os relatos da reportagem, as sessões musicais 

aconteciam nos dias de semana no salão social da igreja. As apresentações não eram 

cultos. Ou seja, no espaço sagrado do templo onde o culto era celebrando não cabia 

músicas consideradas mais modernas, tão pouco instrumentos musicais tidos como  

“mundanos”.   

 

 

 

 

 

2.3- A “era dos compactos” (1968-1970) 

 

 

  Para compreender o que o grupo Vencedores por Cristo representou na forma 

de se produzir música cristã protestante brasileira, e para  percebermos as mudanças que 

foram acontecendo com o passar dos anos é necessário um estudo individual de cada 

compacto ou LP que o grupo lançou. Isto porque em cada álbum novos instrumentos e 

estilos foram sendo incorporados pelo grupo, e por extensão na prática musical das 

igrejas locais.  
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 Assim, vamos analisar os estilos melódicos; os instrumentos musicais que foram 

aparecendo nos álbuns; o conteúdo e a mensagem central das letras; a capa e a 

contracapa dos discos. E em alguns casos, analisaremos também a repercussão e o 

impacto que LP causou. Como o recorte da pesquisa limitou-se a estudar e analisar a 

década de 1970 da produção fonográfica da Missão Vencedores por Cristo, vamos nos 

concentrar nos próximos itens nos compactos e LPs que o grupo lançou no período: 

Compacto equipe quatro (1970), Compacto equipe cinco (1970) , Fale do amor (1971) , 

Novos caminhos (1972) , Se eu fosse contar... (1973), Deixa de brincadeira (1974), 

Louvor I (1975), De vento em popa (1977).  

 O primeiro compacto dos Vencedores por Cristo foi lançado em julho de 

1968,era constituído por seis músicas. Das quais três eram de autores desconhecidos, e 

outras três compostas por compositores estadunidenses. A escolha do repertório, deste e 

dos demais compactos e LPs, eram feitas geralmente por Jaime Kemp, auxiliado pela 

sua esposa Judith Kemp. Alguns missionários da SEPAL também opinaram. O 

compacto foi produzido pela própria SEPAL e gravado em mono, ou seja, com apenas 

um canal de áudio, nos estúdios da TV Gazeta, em São Paulo. Para a gravação contaram 

com ajuda de Haroldo Reimer, diretor do Instituto Bíblico Palavra da Vida, que já 

possuía experiência nessa área. Esse e os demais compactos e LPs dos Vencedores por 

Cristo não passaram, pela Censura Federal, como acontecia com todas as demais 

produções artísticas do período. Isto porque, os seus discos não foram gravados  e 

lançados por nenhuma gravadora profissional.  

 Naquele primeiro momento a estrutura musical era composta pelo estilo coral 

com a tradicional divisão em vozes: soprano, contralto, tenor e baixo. O instrumento 

utilizado era o piano. Faziam parte desse compacto as seguintes músicas: Mais que 

vencedores(Autor desconhecido), Ao meu redor (Autor desconhecido), Ele é bondoso 

(Andrey Mieir), Deus tem o mundo em suas mãos (Autor desconhecido, Arranjo Willian 

J. Reynolds), O salvador batendo está (Autor desconhecido), Sou de Jesus (Normam J. 

Clayton). 

Algumas considerações musicais devem ser destacadas neste compacto. Na 

música Ao meu redor há uma estrutura clássica de solista com o coral respondendo no 

coro. Em O Salvador batendo está foi utilizada uma escala pentatônica
17

. Isso  já 

                                                   
17

As escalas pentatônicas são o conjunto de todas as escalas formadas por cinco notas ou tons. As mais 

usadas são as pentatônicas menores e as maiores, que podem ser ouvidas em estilos musicais como o 

blues, o rocke a música popular. É importante destacar  também que a escala pentatônica foi utilizada no 

http://sn123w.snt123.mail.live.com/wiki/Escalas
http://sn123w.snt123.mail.live.com/wiki/Tom
http://sn123w.snt123.mail.live.com/wiki/Blues
http://sn123w.snt123.mail.live.com/wiki/Rock
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demonstra certa mudança e incorporação musical de novos estilos à tradicional 

hinologia das igrejas cristãs protestantes brasileiras.
18

 

Na letra a mensagem central é a salvação e a presença divina que guia a 

humanidade no verdadeiro caminho a seguir: 

Há sempre alguém 

Que não provou 
O grande amor do meu senhor 

Porém em meu ser, bem certo estou  

Que ele está sempre ao meu redor pra me guiar 
 

Ao meu redor, Deus sempre está 

Ao meu redor, ao meu redor, pra me guiar 

Com seu amor, tão puro e bom 
Ele está sempre ao meu redor, pra me guiar 

 

Posso perder, todos os meus bens 
E um bom amigo me faltar 

Podem meu pai, me abandonar 

Que ele está sempre ao meu redor pra me aparar 
 

Não sei contar, o que senti 

Quando Jesus me redimiu 

Desde então, eu descobri, que ele estará ao meu redor quando eu partir 
 

Na capa do compacto (Fig.16) uma foto dos integrantes do grupo com 

uniformes, os homens de paletó azul e calça preta, e as mulheres de tailleur azul, com 

gravata e chapéu, em frente a um ônibus, e o nome do grupo escrito em malas e acima 

da foto com letras em destaque. O texto de contracapa relata um pouco a história do 

grupo, e  os lugares por onde passaram, agradecendo a pessoa que emprestou o ônibus 

(que aparece na foto da capa)  e que foi usado nas viagens citadas:  

Em março de 1968, um grupo de jovens reuniu-se numa casa 

particular com o propósito de encontrar no Cristianismo, real sentido 

da vida. Como resultado direto de mais de quatro meses de árduo 

trabalho, estudos bíblicos, autocrítica, conclui-se que Cristo ainda é a 
solução para os nossos problemas e os do mundo inteiro.Um conjunto 

coral foi formado pelos membros do grupo com o desejo de 

comunicar sua atuante fé em Cristo. O grupo partiu para Minas Gerais 
viajando por  30 dias, cantando em rádio, praças públicas, igreja, 

clubes, escolas e cadeias. A realidade da fé cristã tomou posse de cada 

um, proporcionando-lhes uma nova maneira de viver.Seus intentos 
foram amplamente alcançados Centenas de jovens no interior de São 

Paulo e Minas Gerais encontraram Cristo através do testemunho do 

                                                                                                                                                     
Oriente Médio por povos antigos e que se desenvolveu também coincidentemente no período do Far out 

West dos EUA, sem que estes povos tivessem contato. 
18

As análises musicais dos cinco compactos, e dos LPs Fale do amor, Novos caminhos, Deixa de 

brincadeira, Louvor I e De vento em popa foram realizadas em conjunto com Victor Pulcinelli, bacharel 

em música popular com ênfase em bateria pela Faculdade Alcântara Machado. Em 31/10/2013 



60 

 

grupo, um verdadeiro propósito para a vida. Por estes motivos é 

altamente significativo o nome “Vencedores por Cristo”. Nós 
gostaríamos de agradecer ao Sr. Hélio Evangelista Pereira, 

proprietário  da Empresa de ônibus BOAS NOVAS por sua 

gentileza, cedendo-nos o ônibus.   

 

   Figura 16: Capa e contracapa Compacto um, 1968. 

 

Fonte: Site Blog do Ribeiro 

 

O compacto número dois, de janeiro de 1969, foi produzido também pela 

SEPAL, e gravado pela segunda equipe que possuía 19 integrantes. Essa equipe  

percorreu as cidades de: Barbacena, Barroso, Dores do Campo, Prados, Tiradentes, São 

João Del Rey, São José do Rio Preto e Bauru. O compacto possuía seis músicas, todas 

de compositores estadunidenses: Satisfação (Ira F. Stanphill), Oh! Quanto amo a 

Cristo(Robert Harkness), Por onde me conduzir (B.B. Mackinney),  A paz do céu (John 

W. Peterson), Rapaz Davi (Herman Voss), Sei que Jesus vai por onde eu passar (Harry 

Bolback). 

 Nesse compacto número dois notamos que musicalmente a base de coral, mas 

ganha um novo instrumento o, órgão. Assim o órgão mantém uma base e o piano faz a 

mesma nota que a voz do coral em quase todas as músicas, exceto em Oh! Quanto amo 

a Cristo que é cantada à Capela. Na música A paz do céu o órgão é sintetizado, já em 

Rapaz Davi, o som do órgão é tradicional. O compacto apresenta também uma 

pronuncia com a acentuação de algumas consoantes típicas do “canto erudito”.  

 Quanto ao conteúdo das letras a mensagem central continua sendo a salvação em 

Jesus, aquela pessoa que nele acredita tem sua vida guiada pelo seu amor, e essa é a 

maior alegria que alguém pode ter na vida:  
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Satisfação é ter a Cristo, 

não há melhor prazer já visto. 
Sou de Jesus e agora eu sinto 

satisfação sem fim. 

Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria 
sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. 

 Sim, paz real, sim, gozo na aflição 

Achei o segredo, é Cristo no coração. 

Satisfação é não ter medo, 
pois meu Jesus virá bem cedo; 

logo em glória eu hei de vê-lo, 

satisfação sem fim.  
 

 Na capa do compacto (Fig.17) a foto dos integrantes com uniformes, os homens 

agachados com terno azul escuro, e as mulheres de tailleur e chapéu também azul 

escuro, eles aparecem num gramado que tem uma vidraça ao fundo, malas com o nome 

do grupo bem à frente. O nome do grupo também aparece escrito com letras em 

destaque acima da foto.  

    Figura 17: Capa do Compacto dois, 1969. 

 

Fonte: Site Blog do Ribeiro  

 

Em julho de 1969, os Vencedores por Cristo  lançaram o compacto número três, 

gravado pela terceira equipe que era  composta por 18 integrantes. E tiveram como 

roteiro as cidades de: Blumenau, Novo Hamburgo, Lages, Tamandai, Torres, Osário, 

Florianópolis. O compacto era composto por seis músicas, sendo duas de compositores 

desconhecidos, e as outras quatro de compositores estadunidenses, das quais duas do 

mesmo compositor John W. Peterson muito influente na música evangélica 

estadunidense do período: Canta agora mesmo a Cristo (Autor desconhecido), Cristo te 

amo (Scott Lowrence),  A paz do céu (John W. Peterson), A fonte de águas vivas (John 

W. Peterson),  Não meu querer (Harry Bolback), Rio profundo (Autor desconhecido). 
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Nesse disco surgiu um novo instrumento na produção do grupo, o violão. Neste 

compacto fica claro um início de influência musical dos Beatles e do The Beach Boys na 

estrutura musical. Canta agora mesmo é um rock, com violão e um coral atrás da voz 

principal, estilo usado pelo Beatles e pelo The Beach Boys. 

Na canção Cristo te amo  os instrumentos utilizados são o piano e o órgão na 

introdução, só as vozes femininas cantam com a divisão soprano e contralto. Na música 

A paz do céu o violão é utilizado no estilo cancioneiro. Em A fonte de águas vivas existe 

uma influência do rock, com o uso do órgão, do piano e do violão, há uma mistura de 

ritmos musicais e uma diferença no andamento da música. Não meu querer é um solo 

feminino. E Rio profundo é tocada apenas com órgão, e que mantém um estilo musical 

parecido com os dos dois primeiros compactos. 

No conteúdo das letras a mensagem central continua sendo a da salvação e da 

verdadeira alegria que só Jesus pode dar, e também da vida no porvir:  

A paz do céu encheu meu coração 
Quando Jesus me deu a salvação. 

Minh’alma então lavou 

E a luz, em mim, raiou. 

A paz do céu encheu meu coração. 

Maravilhoso e sublime para mim. 
Sim, nunca me esquecerei. 

Dia glorioso em que a Cristo encontrei 

E o coração lhe entreguei. 
Oh! que precioso amigo ele é 

A salvação deu-me então, 

Livre me fez e tirou-me das trevas, 

E deu-me o pleno perdão. 

Grande esperança Jesus já me deu 
Que não desvanecerá! 

Há uma gloriosa morada no céu 

Que breve minha será. 
Tudo porque neste dia feliz 

O meu Senhor aceitei; 

Grandes riquezas e bênçãos celestes 

Das mãos divinais alcancei. 

A paz do céu encheu meu coração.  

Na capa (Fig.18) a foto dos integrantes no que parece ser uma montanha, as 

mulheres de vestido amarelo, e os homens de paletó azul ou cinza e calça preta. O nome 

do grupo aparece escrito em amarelo num fundo verde, numa nítida exaltação às cores 
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da bandeira do Brasil, abaixo do nome é escrito: número três, numa referência que 

aquele é o terceiro compacto que eles lançaram. Era o período inicial do governo 

Médici em que se exaltava o patriotismo por meio da educação moral e cívica e na 

propaganda da televisão.  

   Figura 18: Capa do Compacto três, 1969. 

 

Fonte:Site Blog Cristão Relutante 

O quarto compacto dos Vencedores por Cristo, de janeiro de 1970, foi gravado 

pela quarta equipe composta por 18 integrantes, que percorreu o seguinte roteiro: Rio de 

Janeiro, Cachoeiro do Itapemirim, Carangola, Lorena, Piquete, Cunha, 

Pindamonhangaba, São José dos Campos e Campos do Jordão.   

Esse compacto representou um primeiro divisor de águas para o grupo, eles 

acabaram abandonando o estilo coral dos demais discos, o que existe é sempre  um 

cantor na frente e um coral atrás. Duas canções eram de compositores desconhecidos, 

duas de compositores estadunidenses e outra uma música folclórica de Trinidad, país 

caribenho situado ao largo da costa da Venezuela. Possuía apenas cinco músicas: Quão 

maravilhoso (Trinidad Folk Song), Paz como um rio (Autor desconhecido), Roll Jordan 

roll (Autor desconhecido) Ontem, hoje e amanhã (Don Wyrtzen), O seu olhar (John W. 

Peterson).  

Em termos de estilo musical, notamos um início de rock  com a  influência do 

estilo de Elvis Presley. Surgem novos instrumentos: o pandero e o vibrafone
19

.  

                                                   
19  O vibrafone é um “instrumento de percussão surgido nos EUA no inicio do século XX, possuí teclado 

cromático, com as notas que correspondem as teclas brancas e pretas do piano dispostas em blocos 

próximos, porém separados(inferior e superior, respectivamente). As teclas são de metal, e sob cada uma 

delas são dispostos tubos de ressonância, em cujas extremidades pequenos discos abrem e fecham  

velozmente as aberturas, girados por meio de um dispositivo elétrico, o que faz os sons oscilarem à 

semelhança do vibrato de um violino. (daí o nome do instrumento). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Venezuela
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Quão maravilhoso, é uma canção folclórica de Trinidad, os instrumentos 

musicais utilizados são o violão e o pandero, há uma influência do rock. A canção Paz 

como um rio, possui  um estilo de música folclórica estadunidense, o instrumento 

utilizado em toda a canção é  o violão, contudo na introdução há um vibrafone. Roll 

Jordan roll, é um rock bem ao estilo Elvis Presley, gravada em inglês, essa música já 

era cantada à capella nos Camp-Meetings dos EUA, e aqui recebe a parte instrumental e 

um novo estilo musical.  Na canção Ontem,hoje e amanhã  apenas o  violão é 

utilizado.E em O seu olharhá a voz na frente  e o coro atrás, com o uso do vibrafone na 

introdução. 

Nas letras das músicas a mensagem central é a salvação e a vida no porvir. 

Destacamos a letra de Quão maravilhoso, que fala do amor, e da companhia de Jesus 

em todos os momentos e situações da vida, ele é o verdadeiro amigo: 

Quão maravilhoso é Jesus, meu Senhor 

Meu melhor amigo, na alegria ou na dor. 

Ele é real 
Ele é amor 

Vou servi-lo sempre 

Pois ele é meu savaldor 
Sempre está comigo nessa vida aqui. 

Nunca estou sozinho, tudo é canto para mim 

 

Na capa (Fig. 19) a foto dos integrantes apoiados e sentados em cima de um 

carro, os homens com blusas vermelhas e calça jeans e  as mulheres com blusa vermelha 

e saia xadrez, o nome do grupo acima com letras brancas em destaque. No canto inferior 

direito o número quatro, para indicar que aquele é o quarto compacto do grupo. O texto 

de contracapa relata o seguinte:  

Ninguém segura esse país!Envolvida por essa onda de patriotismo, a 
equipe de Vencedores por Cristo, em julho de 1970, deixou a capital 

paulista para uma visita a regiões de Minas, Espírito Santo, Guanabara 

e Vale do Paraíba-SP. Muitos foram influenciados pela mensagem 

desses jovens e pela sua alegria contagiante, fruto de uma vida cristã 
genuína.Cada elemento da equipe voltou com uma visão maior e mais 

real do campo de ação do cristianismo, desafiado para uma nova 

dedicação e com energias renovadas para atuação mais efetiva em sua 
própria igreja.Com possibilidades amplas e com o potencial que o 

Brasil oferece nesta área, o slogan também é parte de Vencedores, 

portanto: Ninguém segura Vencedores por Cristo!  

Figura 19: Capa e contracapa Compacto quatro, 1970. 
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Fonte: Site Blog do Ribeiro  

  

 Laan Mendes Barros, em sua dissertação de mestrado: A canção de fé no início 

dos anos 70 harmonias e dissonâncias chama a atenção sobre a frase inicial do texto 

dos Vencedores por Cristo, por reproduzir um slogan da ditadura militar:  

 O curioso é que “slogans” governamentais eram incorporados ao 

discurso do grupo, travestidos de um simbolismo espiritual-

evangelístico, transformando os apelos – palavras-de-ordem – dos 

militares em mensagem evangelística, em motos/ lemas incentivadores 

das campanhas de evangelização que o grupo empreendia. Ocorre que 

nessa fusão de discursos, o projeto Vencedores por Cristo  de um 

lado de aproveitava da euforia do “Brasil Grande” e suas palavras da 

moda para fazer penetrar sua mensagem junto ao público protestante – 

que, em sua maioria, é conservador; e de outro, acabava avalisando a 

dita “revolução”, divulgando o discurso do sistema, dando a ele a sua 

“benção”(BARROS, 1988, p.113-114). 

 O clima de euforia nacionalista estimulado pela propaganda do regime militar 

era grande e tomava conta de todo o Brasil. Além do mais, era ano da Copa Mundial de 

Futebol. O discurso dos Vencedores por Cristo  apresentava uma contaminação 

ideológica do regime,  se rendendo ao espírito da época que reinava no País.  

 O compacto número cinco, de julho de 1970, foi gravado pela quinta equipe. 

Esta equipe era composta por 19 integrantes, e percorreu a região Sul do Brasil. O 

compacto tinha cinco canções. Duas eram de compositores desconhecidos e três de 

compositores estadunidenses, das quais duas são do mesmo compositor, Otis Skillings, 

um importante compositor batista do período. As músicas desse compacto eram: 

Confiando (John W. Peterson), Escuta (Otis Skillings), Ah! Eu sou feliz (Autor 

desconhecido), Você quer me acompanhar? (Otis Skillings), Swing low (Autor 

desconhecido) 
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A partir desse disco surge um novo instrumento musical na produção do grupo 

Vencedores por Cristo, a bateria, que durante muitos anos foi demonizada nas igrejas 

cristãs protestantes brasileiras. Os outros instrumentos utilizados continuam sendo o 

violão, o pandeiro e o piano. Na música Escuta o único instrumento utilizado foi o 

violão. A influência estadunidense continua em todo o compacto, inclusive foi gravada 

uma canção em inglês.  

Nas letras a mensagem central continua sendo a salvação em Jesus, a vida no 

porvir, a mudança que a conversão provoca na vida de uma pessoa. Vamos destacar a 

música Escuta, num convite que todos escutem a mensagem de que Cristo quer salvar: 

Escuta, todo mundo escuta, escuta 

Todo mundo escuta, 
Escuta, todo mundo escuta, escuta 

Todo mundo escuta, 

Cristo quer salvar. 

Escuta, todo mundo escuta, escuta 
Todo mundo escuta, 

Escuta, todo mundo escuta, escuta 

Todo mundo escuta, 
Vem a Cristo vem 

  

 Na capa (Fig.20) do compacto uma foto dos integrantes cantado nas escadarias 

do altar de uma igreja, como sempre, todos uniformizados, os homens de camisa 

amarela e calça azul, e  as mulheres de blusa amarela e saia azul. O nome do grupo 

destacado acima da foto, e o número cinco no canto superior esquerdo, para sinalizar 

que era o compacto número cinco. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Capa e contracapa Compacto cinco, 1970 
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Fonte: Arquivo autora  

 

Assim como no compacto anterior o texto de contracapa demonstra uma 

aproximação com o discurso ideológico do governo militar, e de seu projeto de 

construção de um país grande:   

É tempo de Construir!O que posso fazer para construir um Brasil 

grande?Essa pergunta traz uma grande responsabilidade individual. 

Vencedores por Cristo, trabalho brasileiro, também está arcando com 

esta grande responsabilidade de fazer do Brasil uma grande nação e 
desde já todos os esforços tem sido empregados nessa 

direção.Sabemos que a única maneira é construir vidas. Por isso, nós 

lançamos toda a nossa energia em apresentar Cristo como único e 
suficiente Salvador, e construtor de vida abundante. A nossa nação 

será grande, quando o seu povo for grande, e a grandeza somente será 

encontrada em Deus, através do seu Filho Jesus Cristo.Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina e Paraná, foram visitados pela 5ª equipe, que teve 
a oportunidade de ver vidas modificadas, construídas e ao mesmo 

tempo, ver os jovens que a compuseram com vidas transformadas e 

concorrendo para que o nosso país seja cada vez maior. Vencedores 
está preparando líderes para alcançar todo o país, jovens brasileiros 

que possuem uma grande visão, que desejam ver a sua pátria mais rica 

e cheia de oportunidades; portanto agora é tempo de construir!  

 

 Observando os demais textos de contracapas do grupo fica nítido que eles 

sempre usam como base da mensagem algum assunto que é tema popular no 

momento da redação desse texto de apresentação tanto do grupo quanto do 

compacto, ou do LP.  

 

 

 

 

 

 

2.4.- A era dos LPs, ainda músicas importadas (1971-1975 ) 
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Em 1971 os Vencedores por Cristo  começaram um novo período que se centrou 

na produção de Long Plays e da substituição, ainda que muito timidamente, das músicas 

importadas. A seguir os detalhes de cada LP.  

 

 

2.4.1-  O primeiro LP:  Fale do Amor, 1971. 

 

 

Em julho de 1971 os Vencedores por Cristo  gravaram seu primeiro LP e foi a 

equipe número seis a responsável por sua gravação. Essa equipe era composta por 22 

integrantes e percorreu as cidades de: Anápolis, Brasília, Araras, São Carlos, 

Taguatinga. 

      O LP recebeu o nome de Fale do amor, em contraposição ao lema dos hippies 

estadunidenses do mesmo período, que era: “Faça amor, não guerra” (Makelove, 

notwar). O LP era composto por 12 músicas. Todas de compositores estadunidenses, 

sendo que seis delas eram do compositor Ralph Carmichael. Sua músicas eram: Fale do 

amor (Ralph Carmichael), Vou proclamar ao mundo (Myra Schubert), Nas estrelas 

(Ralph Carmichael), Quero transmitir (Kurt Kaiser), Ninguém o quis (Jack W. 

Hayford), Nova vida (Ralph Carmichael), Linda Canção (Ben Hur), Existe um lugar 

(Ralph Carmichael), Na estrada ao Léu (John Fischer), Terra sem lágrimas (Ralph 

Carmichael), Um bom amigo (John W. Peterson), Vida Vazia (Ralph Carmichael)  

Os instrumentos usados nesse LP em quase todas as músicas foram: violão,  

escaleta, bateria,  pandeiro,  órgão,  gaita e o afoxê
20

. Neste álbum o órgão tem um papel 

mais ativo, participa mais da melodia e faz efeitos também. Ocorre no LP mais 

momentos instrumentais, com instantes focados no instrumento e não apenas na letra, 

como acontecia nos trabalhos anteriores, no qual a mensagem cantada era o principal 

foco,eles estão musicalmente mais sofisticados. Na música Quero transmitir há apenas 

o uso do violão e ela é cantada apenas por vozes femininas.  E na música Um bom 

amigo apenas vozes masculinas acompanhadas por órgão e bateria.    

                                                   
20

Tipo de chocalho de origem africana tocado por fricção.  
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No conteúdo das letras, praticamente todas as canções do LP abordam a questão  

da salvação. O eu lírico que se converteu, que passou da vida de falsas alegrias e 

ilusões, de uma vida vazia para uma vida de amor verdadeiro, real e com sentido, 

quando ele conheceu a Jesus. As principais mensagens do LP giram em torno da vida 

transformada, do amor verdadeiro encontrado em Jesus,  na esperança da vida no porvir,  

e no convite para  que os outros conheçam desse amor.  

Vamos destacar a letra de uma das canções que até os dias de hoje ainda é 

cantada em muitas igrejas protestantes, Nas estrelas, que tem como mensagem principal 

a conversão e a vida transformada por Jesus: 

Nas estrelas vejo a Sua mão, 
E no vento ouço a Sua voz. 

Deus domina sobre terra e mar. 

O que ele é pra mim? 

Eu sei o sentido do natal, 
Pois na história tem o seu lugar. 

Cristo veio para nos salvar. 

O que ele é pra mim? 

Até que um dia seu amor senti, 

Sua imensa graça recebi. 

Descobri, então, que Deus não vive, longe, lá no céu, 

Sem se importar comigo. 
Mas, agora, ao meu lado está, 

Cada dia sinto Seu cuidar 

Ajudando-me a caminhar. 
Tudo Ele é pra mim! 

Tudo Ele é pra mim! 

Tudo é Jesus pra mim! 
 
Figura 21: Capa e contracapa LPFale do Amor, 1971 

 
Fonte:  Arquivo autora 

  

 A capa (Fig. 21) do LP mostra o nome do disco destacado com letras que 

lembram o estilo hippie, com o desenho de flores, em cores chamativas. No centro, 
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imagens em vermelho de um rapaz com uma jaqueta com a frase Make Love Not War, 

estampada; um menino negro muito magro; um braço com uma mão injetando drogas 

com uma agulha; e um canhão de guerra, dentro do que parece representar o globo 

terrestre. Todas as imagens dentro do contexto do que estava acontecendo no mundo 

naquela época. Na contracapa o nome do grupo com letras e cores iguais da capa, e uma 

foto do grupo em frente ao Congresso Nacional em Brasília. Na foto os integrantes 

trajados com uniforme, os homens de camisa polo vermelha e calça azul, as mulheres 

com blusa vermelha e saia xadrez. Alguns integrantes seguram seus instrumentos 

musicais. O texto de contracapa afirma:  

Num mundo de tanta miséria, fome, guerra e ódio, como mostra a 

capa deste LP, o homem levanta uma bandeira com o seguinte 
lema:“SÓ O AMOR CONSTRÓI”. Onde você estiver, pode falar de 

amor, pode cantá-lo, pode até gritar que o amor(SIC)é a solução para 

os problemas da humanidade, mas isso de nada adiantará. Sua voz 

soará bela e doce mas será vazia como o som de um sino, porque sem 
Jesus, não há amor e o verdadeiro amor só se encontra em 

Cristo.Vendedores por Cristo, equipe de jovens comuns como você, 

tem experimentado esse amor e tem tido a oportunidade de anunciar 
essa realidade, dando, como amostra grátis, a camaradagem e o amor 

entre os membros da equipe.Nosso objetivo é comunicar Cristo, que é 

o amor, e queremos também fazê-lo através desse Long-Play. 

Esse texto de contracapa apresenta logo no primeiro parágrafo crítica a uma 

música secular que foi um grande sucesso da época, Só o amor constrói da dupla Dom e 

Ravel, que diz num de seus versos: Só o amor constrói/Por favor plante uma flor/Prá 

florir nosso país,/Quem destrói a paz/Não verá jamais /Um irmão feliz. A crítica dos 

Vencedores por Cristo  rebate esse amor cantando na música, pois o considera vazio de 

sentindo, já que, para eles, o verdadeiro amor só é encontrado em Jesus, e a partir desse 

amor real é que se pode construir um mundo melhor. Assim, a missão do grupo 

Vencedores por Cristo, inclusive com seu LP, é justamente levar esse amor real, 

verdadeiro, e transformador das vidas por onde passarem. Comparando as letras da 

música título do LP dos Vencedores por Cristo  e a do Dom e Ravel percebemos essas 

diferenças entre as formas de se perceber o amor, pois apesar de ambos cantarem que só 

o amor pode mudar o mundo, as situações de guerra e o sofrimento humano, para o 

grupo Vencedores por Cristo  só pode existir amor verdadeiro em Jesus:  

 

Fale do amor 

Vencedores por Cristo 

 

Fale do amor e de tudo que é bom                   
Fale o quanto quiser, diga em bom e alto som 
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Mas vazio o amor será, alegria não terá  

Se você não tiver a Jesus, o amor não terá... 
Você quer o amor?  

Aceite o amor de meu Jesus 

Aceite o amor de meu Jesus 
Cante este amor, e da força que traz 

Que dá fim à tristeza e a todos dá paz 

Mas o tempo irá passar, nada vale se esforçar 

Se você não tiver a Jesus, o amor não terá... 
Grite que o amor vai às guerras dar fim 

Mas o mal que há no mundo não se vence assim 

E por isso Jesus morreu, por você lá na cruz sofreu 
Se você rejeitar a Jesus o amor se perdeu...  

 

Só o amor constrói 

Dom e Ravel 

 

Eu quero ver, minha gente eu quero ver, 

Um povo todo pelos seus caminhos se encontrar 
Eu quero ver, minha gente eu quero ver, 

Você e eu, e toda nossa gente se abraçar 

Eu quero te abraçar 
Eu quero ver, minha gente eu quero ver, 

Passando na calçada ver crianças a brincar 

Eu quero ver, minha gente eu quero ver, 

Nos campos e cidades a alegria quero encontrar 
Eu quero encontrar 

Não quero ver, não, não quero ver 

O choro atrás dos rastros que você deixar, 
O conflito dominar, as novas gerações, 

O desamor e a tristeza em tantos corações 

Só o amor constrói 
Por favor plante uma flor 

Prá florir nosso país, 

Quem destrói a paz 

Não verá jamais. Um irmão feliz 

 

 

2.4.2 – O segundo LP: Novos caminhos, 1972 

 

 

O segundo LP dos Vencedores por Cristo, de janeiro de 1972, foi gravado pela 

equipe número oito que era composta por 21 integrantes e que percorreu as cidades de: 

Campos, Rio de Janeiro e Carangola. O LP era composto também por 12 músicas, assim 

como o primeiro. Das quais cinco músicas eram de Ralph Carmichael, duas de Kurt 

Kaiser, uma de John W. Peterson, compositores estadunidenses que já apareceram em 

álbuns anteriores. Há uma música de mais um compositor estadunidense, Peter Schoets. 

Uma composta por Pablo Sava
21

, e pela primeira vez na discografia dos Vencedores por 

                                                   
21

Referência de nacionalidade não encontrada. 
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Cristo aparece uma música composta por um brasileiro Sérgio Ricardo Leoto, um dos 

integrantes desta equipe. 

As músicas desse LP eram: Novos Caminhos (Ralph Carmichael), Dê-me sua 

mão (Ralph Carmichael), Você pode conhecê-lo (Ralph Carmichael), Razão de viver 

(Sergio Ricardo Leoto), Perdão Senhor (Pablo Sava), Por acaso ou por amor (Kurt 

Kaiser), Roda Viva (Ralph Carmichael), Há um canto em meu ser(John Peterson, 

Arranjo Luiza Cruz), No Espírito Unido (Reverendo Peter Schoets), Aceite o seu amor 

(Ralph Carmichael), Cristo é real (Kurt Kaiser), Novos Caminhos (Ralph Carmichael).  

 É possível perceber no estilo musical do LP uma influência de Beatles e da 

banda brasileira Mutantes. Possuí um estilo ligado mais ao psicodelismo.
22

 Os 

instrumentos utilizados foram os mesmos que o LP anterior, acrescido de um 

contrabalde. Nesse LP  a bateria toma novos rumos, agora ela é utilizada como um todo, 

ou seja todas as peças da bateria que conhecemos hoje, pois nos álbuns anteriores não 

eram todas as peças que eram utilizadas, agora ela é mais explorada. Há em todo o 

álbum uma ênfase maior no instrumental. 

 Na música Novos Caminhos, que aparece duas vezes no LP, ela é tanto a 

primeira quanto a última faixa, acontece pela primeira vez uma virada de bateria. Você 

pode conhecê-lo é um rock. A música Razão de viver tem apenas a utilização de violão, 

com partes cantadas  com vozes femininas e parte cantada com vozes masculinas, 

fazendo um dueto de vozes. Em Perdão Senhor há um solo feminino ao som 

instrumental do órgão,  do violão e  da bateria, há o uso de dois tipos de compassos: um 

compasso em sete por quatro e o outro, mais tradicional, quatro por quatro, (O 

compasso sete por quatro dificilmente é usado nas músicas num geral) acontece então  

uma mudança de compasso sem uma mudança de ritmo. A música Há um canto em meu 

ser começa com um ritmo mais tradicionalmente utilizado pelo grupo, depois vai para 

um ritmo semelhante a uma marcha. Aceitei o seu amor é um rock um pouco mais 

antigo. 

                                                   
22

Psicodelismo foi um movimento cujo o  estilo pop esteve em voga do final dos anos 1960 ao início dos 

anos 1970, pródigo em efeitos sonoros e visuais alucinantes, cujo conteúdo incorpora experiências com 

drogas alucinógenas, a reboque da chamada cultura do LSD (ácido lisérgica, droga utilizada nas 

experiências do psicanalista e guru californiano Timothy Leany), mesclados à prática do sexo livre e 

digressões espirituais. As bandas características do gênero adotavam nomes exóticos, como Van Der 

Graf, Generator e Pink Floyd. 
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 Durante boa parte do LP, no intervalo entre o final de uma música e o início de 

outra, existe um diálogo entre dois jovens, um cristão e o outro não. Nele o cristão faz 

comentários sobre a salvação e vai mostrando a nova vida que o outro pode ter por meio 

da salvação que Jesus pode conceder. Algumas vezes as frases do diálogo terminam  

com uma expressão que remete ao nome da música que será executada a seguir.   

 No conteúdo das letras, a mensagem da salvação continua sendo o foco do 

grupo. Em algumas canções também se fala muito do amor de Deus que se manifesta 

por meio da criação. Uma palavra que aparece repetidamente em várias letras é perdão. 

Desse LP vamos destacar uma música que foi, e continua aparecendo no repertório das 

igrejas, Perdão Senhor, ela tem como mensagem principal o perdão, argumentando, que 

só Deus pode conceder perdão à humanidade e conceber a transformação da vida, que  

só pode ser alcançada com Jesus e seu amor.  

Se sofrimentos te causei, Senhor 

Se a meu exemplo o fraco tropeçou, 

Se em Teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. 

Se vão e fútil foi o meu falar, 

Se ao meu irmão não demonstrei amor, 

Se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. 

Se indiferente foi o meu viver, 

Tranquilo e calmo sem lutar por ti, 

Devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. 

Escuta, ó Deus, a minha oração. 

E vem livrar-me de incertezas mil. 

Transforma minha vida entregue a ti. 

Amém, Senhor.  

 Na capa (Fig.22) do disco os integrantes do grupo estão numa estrada com uma 

cerca no meio, o nome do LP acima com uma forma de escrita que remete a um 

paraquedas. Dessa vez eles não aparecem uniformizados. E pela primeira vez as 

mulheres aparecem trajando calças.  
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Figura 7: Capa LP Novos Caminhos, 1972 

 

Fonte:  Arquivo autora 

 

 

2.4.3- Se eu fosse contar..., 1973 

 

 

O terceiro LP dos Vencedores por Cristo intitulado Se eu fosse contar... 

representou significativas mudanças musicais no grupo. Kemp separou uma equipe que 

ele considerava ser musicalmente muito boa para a gravação do LP. A partir desse 

momento é que os Vencedores por Cristo vão realmente  ter uma preocupação maior 

com a qualidade musical. E foi a equipe número 12, que possuía 11 integrantes, a 

responsável por essa mudança. Segundo as palavras de Uassyr Verotti, atual presidente 

dos Vencedores por Cristo: 

O disco Se eu fosse contar..., lançado em 1973 foi um divisor de águas 
nessa primeira fase de Vencedores por Cristo, pois quebramos 

algumas regras: 11 jovens escolhidos a dedo pelo Jaime Kemp (eram 

os que mais se destacavam ou na música ou no relacionamento com 

Deus,  também os mais qualificados na comunicação e nos estudos 
pessoais (por exemplo o Luiz Caseira trancou seis meses a faculdade 

de medicina para viajar com Vencedores) o impacto disso foi 

impressionante. Guilherme Kerr era o poeta, muito bom na 
comunicação da palavra, contextualizado. E durante seis meses se 

apresentaram em escolas  de primeiro e segundo grau, levando com 

isso à igreja para fora das quatro paredes. (Entrevista com Uassyr 
Verotti, outubro de 2009)  

 

A equipe percorreu o seguinte roteiro: Vitória, Carangola, São Paulo, Campos, 

Anápolis, Brasília, Goiânia, Salvador, Aracaju, João Pessoa, Recife, Natal, Fortaleza, 

Rio de Janeiro, Curitiba, Passo Fundo, Santana do Livramento, Pelotas, Porto Alegre, 

Joinville. 
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Cabe resaltar que Se eu fosse contar..., foi o primeiro LP a ser gravado em 

estéreo. Também tinha 12 músicas, 10 eram de compositores estadunidenses, das quais 

oito de autoria de Ralph Carmichael; uma de um compositor ucraniano que morava no 

Brasil, Wolô e uma da compositora brasileira e integrante da equipe Marta Kerr. As 

músicas eram estas: Deus é Real (Ralph Carmichael), Nada Melhor  (FloPrice),  Aleluia 

(Marta Kerr), Canção de se dar (Ralph Carmichael) , Nas estrelas (Ralph Carmichael), 

Volte a vida (Ralph Carmichael), Algo mais (Wolô),  Cristo é meu (Kurt Kaiser), Num 

dia assim (Ralph Carmichael),  Olhai os lírios (Ralph Carmichael), Salmo 23 (Ralph 

Carmichael), Meu pequeno mundo ( Ralph Carmichael).  

 Com relação à musicalidade, a partir desse momento, o grupo passa a usar  

praticamente só instrumentos elétricos, com a introdução da guitarra, o violão irá 

aparecer poucas vezes. Sai o contrabalde entra o baixo elétrico, o teclado também é 

utilizado, e a bateria continua mais elaborada. Numa revolução em termos instrumentais 

do que, até então, podia se usar dentro das igrejas. Assim todas as músicas ganham uma 

introdução com instrumentais bem melhor trabalhados. Os arranjos vogais também se 

tornam mais elaborados em relação aos álbuns anteriores. Há também o início do uso 

das vozes como back-vocal. Seguem também em todo o LP apenas um estilo musical o 

rock and roll, típico das bandas do mundo secular do período. 

 Na música Deus é Real os instrumentos utilizados são o teclado, o baixo, a 

bateria e a guitarra. Há uma alternância nos versos, alguns são cantados apenas  por 

vozes femininas com back-vocal, outros por vozes masculinas com back-vocal, outros 

versos são cantados pelas duas vozes. Em Nada Melhor na primeira estrofe um coral 

canta à capela, depois entra um teclado na segunda estrofe até que em determinado 

tempo da música entra a bateria e o baixo.
23

 

  Na canção  Aleluia os instrumentos utilizados são a bateria, o violão, o teclado e 

o baixo. A música Canção de se dar é um rock and roll com baixo, bateria, guitarra e 

teclado. Em Nas estrelas o teclado faz a harmonia, a guitarra aparece em alguns 

momentos, o baixo e a bateria aparecem na música inteira. Na canção Volte à vida são 

utilizados o baixo, o órgão e a bateria com uma batida bem ao estilo rock and roll. Na 

música Algo mais, um violão faz a base, e o outro o solo, além do baixo e da bateria. Na 

                                                   
23

As análises musicais do LP Se eu fosse contar... foram realizadas em conjunto com Marcos Zanella, 

músico contrabaixista. Em 20/10/2009.  
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música Cristo é meu foram utilizados baixo, guitarra e bateria, cantada por um solo 

feminino com back-vocal. 

        A música  Num dia assim é um rock and roll com teclado, baixo, guitarra e bateria, 

cantada por vozes masculinas e femininas. Na música Olhai os lírios há duas vozes 

femininas no começo da música, depois entra o coral, com a guitarra fazendo a 

harmonia, além do uso da bateria e do baixo. Na música Salmo 23, baixo, guitarra, 

teclado e bateria são utilizados, com um coral cantando. Em Meu pequeno mundo existe 

uma influência de rock progressivo na introdução, baixo, bateria e teclado entram 

depois.  

 As letras seguem com a mensagem da salvação, da transformação de vida no 

encontro com Jesus, do seu perdão e da sua paz. A palavra paz aparece em várias 

músicas do LP. Na música Salmo 23 a letra segue praticamente o Salmo na íntegra 

musicado. Vamos destacar a letra da música Nada melhor, que fala da conversão e da 

salvação que não importa se a pessoa é um filósofo, um poeta, um hippie  ou um 

comunista, o que realmente importa na vida é ter a Jesus. Numa crítica nada velada ao 

sistema Comunista e ao conhecimento acadêmico, pois isto são coisas passageiras que 

não conseguem preencher o vazio da existência humana.  

Muito embora, um só Jesus exista, 

Nem todos sabem vê-lo como é. 
Filósofo, poeta ou comunista, 

Ou mesmo um hippie, já se disse, até. 

Mas, Jesus é bem mais importante, 

Quando se sabe de Seu grande amor. 
E é preciso, hoje, que se cante, 

Jesus, Filho de Deus, o Salvador! 

Por todo mundo procurei 
Verdade e amor com que sonhei, 

Vazio achei ao meu redor, nada melhor. 

Nada melhor. 

Ao ver a vida se perder, tão fraco, eu penso em que fazer 

Quem vem trazer a solução da direção? Da direção... 

Tanta procura e ilusão, a vida escura e sem razão. 

Viver a troco de não ser, melhor morrer, melhor morrer. 
Melhor morrer... 

Caminho estreito, eu vi a cruz 

E no meu peito o céu em luz.. 
Meu sonho, a paz, achei enfim, 

Jesus em mim! Jesus em mim! 
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 A capa (Fig. 23) do LP é uma foto com a sombra dos integrantes tocando seus 

instrumentos musicais, com o nome do LP com letras escritas com uma fonte fina. Na 

contracapa a foto dos integrantes debruçados num gramado,  com árvores ao fundo os 

homens  estão com camisas polos cor de rosa e as mulheres com vestidos cor de rosa. O 

texto de contracapa relata um pouco das viagens do grupo, o que viram, o que 

aconteceu, por onde passaram: 

...se eu fosse contar... e sei que tenho de contar! porque se me calo 

diante de tudo isso as pedras falam, os caminhos dos 33 mil 

quilômetros de estrada deste Brasil grande que andamos falam, as 
praias mil, o por do sol, os luares, árvores, os rios, os bosques, as 

flores, a natureza enfim fala. porque se me calo o universo inteiro 

explode, cheio de cores e sons e conta e grita bem alto pra que todos 

possam ouvir. se eu fosse contar...(como se não quisesse!), se a gente 
fosse contar... porque cada um tem um pedacinho de história nessa 

história grande, certamente haveria muita coisa: muita música, muito 

recado, recado contado e cantado, recado-retrato da vida lá dentro! Se 
eu fosse contar...contaria de paz, muita paz lá no fundo da vida da 

gente, paz experimentada, paz sentida, paz vivenciada por quase seis 

meses desta vida em comum como equipe....contaria de amor, o elo da 

corrente que tantas vezes se vê quebrado por aí, e que pra nós foi a 
mensagem-vida dos que seguem a Jesus...(sereis conhecidos de todos 

pelo amor). se eu fosse contar...certamente deixaria de dizer muita 

coisa, mas, fica aí o recado cantado e vivenciado, o recado-retrato da 
vida onde Cristo foi mais que personagem ilustre perdido nas páginas 

da história ... foi mais, foi muito mais: foi tudo. Nós onze          
 

 
 Figura 23: Capa e contracapa LP Se eu fosse contar..., 1973. 

 
Fonte: Arquivo autora 

 

 Nas palavras de Sandro Baggio em seu livro Revolução da Música Gospel, o LP 

Se eu fosse contar... representou um importante marco da história da música cristã 

protestante brasileira:  

(...) Foi nesse clima que saiu o LP Se eu fosse contar... apontando um 

novo rumo na música evangélica brasileira. Algumas das canções 
eram traduções e versões de música do cantor americano Ralph 

Carmichael. Sob a direção do pastor Jaime Kemp e usando a 
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genialidade musical de Guilherme Kerr, Nelson Bomilcar e 

posteriormente de Sérgio Pimenta, o VENCEDORES POR CRISTO  
ajudou grandemente a formar as bases para a revolução que viria 

quase duas décadas mais tarde na música cristã em nosso país. 

(BAGGIO 1997, p 71) 
 

 

2.4.4- Deixa de brincadeira..., 1974 

 

 

 O compacto  duplo  Deixa de Brincadeira..., foi gravado pela 16º equipe dos 

Vencedores por Cristo, em 1974. Essa equipe foi composta por 16 integrantes e 

percorreu as cidades de: Ijuí, Condor, Panambi, Cruz Alta, Londrina, Cambé, Maringá, 

Paranavaí, Jundiaí, Santos, Rio de Janeiro, Niterói. O compacto possuía quatro músicas, 

das quais três eram de compositores brasileiros e integrantes dos Vencedores por Cristo  

e uma era do Ralph Carmichael. As músicas eram: Deixa de Brincadeira (Aristeu 

Pires), João 3:16 (Ralph Carmichael), Seja a paz (Guilherme Kerr e Sérgio Leoto) e 

Que as palavras (Sérgio Leoto). O compacto começa a marcar um novo tempo na 

produção musical do grupo, ao começar a gravar um repertório com músicas de 

compositores brasileiros. Sérgio Leoto, Aristeu Pires e Guilherme Kerr, tornaram-se 

desde então grandes compositores da história da música cristã protestante brasileira.   

 Na música Deixa de brincadeira os instrumentos utilizados são o baixo, a bateria 

o piano, o violão e guitarra. É perceptível uma forte influência do estilo musical da 

Jovem Guarda. Em João 3.16, os instrumentos utilizados são o piano, a bateria, o baixo 

e aqui um novo instrumento começa a ser utilizado pelos Vencedores por Cristo  uma 

guitarra com pedal de wah-wah
24

. Esse efeito wah-wah era bastante utilizado pelas 

bandas de rock secular dos anos 1960. Assim a música fica com um estilo bastante 

parecido com o dos Beatles. Na música Seja a Paz violão, guitarra, bateria, baixo e 

piano são os instrumentos  utilizados, numa música com o estilo Bossa Nova. Por sua 

vez, o cântico Que as palavras é uma música com estilo Jovem Guarda, e que utiliza o 

piano, a bateria, o baixo e a guitarra com pedal wah-wah.  

                                                   

24
O Wah-wah é um pedal de efeito utilizado em conjunto com guitarras e eventualmente baixos. Este 

efeito não muda a nota tocada, como faz o oitavador, e sim atenua algumas frequências. Seu nome é uma 

onomatopeia que faz referência ao som do instrumento, que varia entre grave e agudo. Tecnicamente ele é 

um filtro de frequências que atua amplificando uma determinada faixa, sendo a banda passante do filtro 

determinada pela posição do pedal de 500 Hz a 2 Khz.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedal_de_guitarra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guitarra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Baixo
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Oitavador&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Onomatopeia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grave
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agudo_%28som%29


79 

 

 Porém, a Bossa Nova era considerada um estilo musical mundano demais para 

ser utilizado dentro da igreja. A partir desse momento quando o espaço para as 

composições de brasileiros começa a aumentar no repertório do grupo, a resistência a 

essa musicalidade nacional aumenta muito e os Vencedores por Cristo recebem duras 

críticas. Pois, como já vimos no primeiro capítulo, o  imaginário criado dentro das 

igrejas protestantes brasileiras de que o estilo mais ligado ao sagrado é o patrão 

estadunidense europeu, e  que o romper com “as coisas do mundo” significava o romper 

com a cultura nacional.  

 As letras seguem com destaque para a salvação e a nova vida que Jesus pode 

dar. E do seu infinito amor. Vamos destacar a letra de Deixa de brincadeira:  

Eu olhei e vi o sol, o mundo, a flor, o homem, 
O universo, a fome, me deixei levar. 

Mas vi que a vida passa e sem saber pra onde, 

Sem sentir o amor de quem morreu de amar. 

Deixa de brincadeira que o mundo inteiro precisa achar 

A chama da fogueira, o amor verdadeiro que Deus quer dar. 

Deixa de lado a fossa, escuta a voz, saibas que Jesus quer falar. 

Veja que amor tremendo, Jesus, Morrendo naquela cruz, 
Só por te amar. 

 Na capa (Fig.24) do LP algumas fotos dos integrantes do grupo, trajados com 

camisas xadrezes, o título do LP destacado em branco no fundo preto bem no centro. Na 

contracapa fotos das viagens do grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 24: Capa e contracapa  LP Deixa de Brincadeira, 1974. 
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     Fonte:  Arquivo autora  
 

2.4.5- Louvor I, 1975 

 

 

 O LP Louvor I, de 1975, foi gravado pela equipe 17, composta por 10 

integrantes, que viajou de março até novembro, pela primeira vez uma equipe  dos 

Vencedores por Cristo fez uma viagem tão longa. Esse LP também marca uma  série de 

LPs que viriam depois, sempre com a marca Louvor número tal, com músicas no estilo 

congregacionais, das quais muitas eram Salmos, tirados da Bíblia hebraica, descritos na 

íntegra na letra da canção, e musicalizados com melodias mais contemporâneas.   

 As músicas desse LP eram: Louva a Deus (Girard Traux), Enquanto orarmos 

(Ralph Carmichael), Consagração (Marta Kerr), Salmo 108 (Guilherme Kerr Neto), 

Buscai primeiro (K. Lafferty), O Deus que te guarda (Kurt Kaiser), Pai eu te adoro   

(Terrye Coelho Strom), Minha Paz vos dou (V. Hauser) Pai de amor (Autor 

desconhecido), Faz-me chegar (Autor desconhecido), Mente e Coração (Guilherme 

Kerr Neto), Glória p´ra sempre (André Torres)    

 A música Louva a Deus é um rock rural (folk), com o uso de baixo, bateria, 

guitarra, e violão de aço. Consagração é uma valsa com quarteto de cordas, viola, 

bateria com vassourinha e baixo. Salmo 108, temos  o violão de nylon, o violão de aço, 

a viola, o piano, o baixo e a bateria, no estilo rock rural. Buscai primeiro, é tocada com 

violão de nylon, piano, baixo, quarteto de cordas e bateria. Em O Deus que te guarda o 

quarteto de cordas, o piano, o baixo, a bateria, o violão de aço, num estilo rock 

progressivo. Pai, eu te adoro temos apenas um baixo e um piano, ela começa num canto 

coral e no meio da música se torna um cânone. Minha Paz vos dou é uma valsa com 

quarteto de cordas, piano, baixo e bateria com vassourinha. Pai de amor é um rock rural 

que se utiliza da viola, da bateria, do baixo e do violão de aço. 
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 Em Faz-me chegar temos apenas um violão de aço, numa música que começa 

com um solo masculino e com o som de uma gravação do barulho de um leito de rio, 

que de tão forte parece quase um componente instrumental da música, mas que tem seu 

som interrompido quando o coro começa a cantar o refrão da canção. Na canção Mente 

e coração, os instrumentos utilizados são o piano, o violão de nylon, o violão de aço, o 

baixo, e a bateria, num rock rural. Glória p´ra sempre também é um rock rural com 

bateria, baixo, viola e violão de aço.    

  A mensagem central das letras gira em torno da adoração, da consagração 

pessoal, da oração e da entrega. Exaltando o que Deus é, o que ele faz e sua 

grandiosidade. Temas como Espírito Santo também aparecem nas letras. Vamos 

destacar uma música que até os dias de hoje é cantado em muitas igrejas, Glória p´ra 

sempre: 

Glória pra sempre, ao Cordeiro de Deus 

A Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá 

A raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá 
O céu, a terra e o mar, e tudo o que neles há 

O adorarão, e confessarão: 

Jesus Cristo é o Senhor! 

Ele é O Senhor, Ele é O Senhor! 

Ressurreto dentre os mortos, Ele é O Senhor 
Todo joelho se dobrará, toda língua confessará 

Que Jesus Cristo é O Senhor! 

 Em dezembro de 1989, o grupo lançou seu primeiro livro de partituras, 

justamente com as músicas da série Louvor. O livro continha as partituras e as cifras os 

cinco primeiros LPs dessa série. O texto de apresentação do livro faz referência a algo 

muito interessante, até aquele momento eles nunca tinham lançado nenhum livro com a 

escrita musical de suas músicas, ou seja, quem tocava as músicas dos Vencedores por 

Cristo  fazia isso de ouvido, e de certa forma com arranjos e acordes muitas vezes 

diferentes dos originais: 

Desde 1968, a missão Vencedores por Cristo vem contribuindo para a 
música evangélica brasileira, através de seus vários discos, que, em 

sua maioria, trazem os ritmos de nosso país. Vencedores por Cristo  

tem sido pioneira em algumas áreas, principalmente através dos 
cânticos de louvor. Entretanto, temos sido “devedores” no que se 

refere à música escrita, devido a fatores como alto custo de produção 

de partituras e também por causa da realidade da cópia “pirata” feita 
em fotocópia. Com este livro, damos um grande passo no sentido de 

perpetuar tais músicas na história dos hinos brasileiros, bem como de 

auxiliar o ministério de centena de grupos musicais de jovens no país. 
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Estas partituras representam motivo de louvor ao Senhor. Elas 

espelham nosso desejo de incentivar novos compositores, para que 
eles também se expressem através da escrita  musical ( Louvor 

Partituras, 1989).        

 Na capa (Fig.25) do LP a sombra de uma viola elétrica num fundo azul, com a 

palavra louvor no canto superior direito e o símbolo adotado para representar o grupo no 

canto inferior direito.  

Figura 25: Capa LP Louvor I, 1975.  

 
Fonte: Site Sebo do Messias 

 

2.5- Nacionalização das canções: o LP De vento em popa, 1977 

 

 

 A 23º equipe dos Vencedores por Cristo  foi a responsável pela gravação do 

mais revolucionário de todos os LPs produzidos pelo grupo no recorte de nossa 

pesquisa, o LP De vento em Popa. Composta por 18 integrantes, a equipe percorreu as 

cidades de Caxias do Sul, Porto Alegre, e três cidades uruguaias: Montevidéo, 

Maldonado, Puntadel leste.  

 De vento em popa foi o primeiro LP dos Vencedores por Cristo  que tinha 100% 

de seu repertório com composições de compositores brasileiros. Todos eles participaram 

de alguma  das várias equipes do grupo. Foi também o primeiro LP que utilizou estilos 

musicais brasileiros, tais como a Bossa Nova e uma influência muito grande da 
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musicalidade do movimento secular mineiro Clube da Equina
25

. As músicas do LP 

eram: De vento em popa (Aristeu Pires Junior), Sinceramente (Artur Mendes e Abílio 

Chagas Junior), Por onde vais (Sérgio Pimenta), Salmo 139 (Aristeu Pires Junior), Vai 

caminhando (Guilherme Kerr Neto e Nelson Bomilcar), A roseira (Aristeu Pires 

Junior), Vou chegar (Sérgio Pimenta) Mais perto (Carlos Ferreira e Sérgio Pimenta), 

Canto (Artur Mendes e Ederly Chagas), Reino do Filho (Guilherme Kerr Neto), canção 

para Pedro (Aristeu Pires Junior), A preço de sangue (Sérgio Pimenta), Cada instante 

(Sérgio Pimenta). 

 A música De Vento em Popa começa com um barulho de mar e gaivota, é uma 

Bossa Nova com violão de nylon, bateria, baixo e piano, tem arranjos vocais masculinos 

que se assemelham aos arranjos vocais de grupos seculares tais como os do MPB4
26

. 

Sinceramente tem uma musicalidade no estilo Clube da Equina, com baixo, gaita, 

violão de aço, bateria e piano. Por onde vais também tem uma musicalidade no estilo 

Clube da Esquina, e tem como instrumentos musicais a flauta transversal, o baixo, o 

violão de nylon, o quarteto de cordas, caixa com vassourinha. Salmo 139 é uma Bossa 

Nova com piano, violão de nylon, baixo e bateria. Vai caminhando utiliza-se de piano, 

guitarra, baixo, bateria, baixo e sintetizador, num estilo Jovem Guarda. Na primeira 

parte da música A roseira, os instrumentos utilizados são o quarteto de cordas, e o 

violão de nylon, na segunda parte temos o piano, a bateria e o baixo, ela também segue 

o estilo Bossa Nova.  

 Em Vou chegar temos um sintetizador, o baixo, a bateria e o violão, num estilo 

Clube de esquina com Bossa Nova. Deixa Cristo é um solo feminino no formato a lá 

                                                   
25

Clube da esquina: No início dos anos 60, em Belo Horizonte (MG), jovens músicos começam a se 

encontrar na cena musical da capital mineira. Eles produziam um som que fundia as inovações trazidas 

pela Bossa Nova a elementos do jazz, do rock’n’roll – principalmente The Beatles –, de música folclórica 

dos negros mineiros e alguns recursos de música erudita e música hispânica. Nos anos 70, esses artistas 

tornaram-se referência de qualidade na MPB pelo alto nível de performance e disseminaram suas 

inovações e influência a diversos cantos do país e do mundo. (...). Inicialmente representado por Milton 

Nascimento, Wagner Tiso, Fernando Brant, Márcio Borges, Nivaldo Ornelas, Toninho Horta e Paulo 

Braga, a turma mineira foi agregando uma constelação de instrumentistas e compositores. Ainda que 

juntos tenham apresentado uma nova perspectiva musical, o Clube da Esquina não foi visto pela mídia e 

pelos estudiosos como um movimento. Mas, sem sobra de dúvida, se constituiu apropriando-se de um 

alicerce oferecido por diversos movimentos musicais e culturais pregressos. Disponível em: 

http://www.museuclubedaesquina.org.br/o-movimento/ . Acesso 27/11/2013, ás 15h:40. 
26

MPB4 é um grupo vocal e instrumental brasileiro formado em Niterói, Rio de Janeiro, em 1965. A 

primeira formação contou com Miltinho, Magro, Aquiles e Ruy Faria. Disponível em: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/MPB4. Acesso em 27/11/2013, ás 16h:00  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vocal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instrumental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Niter%C3%B3i
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/MPB4.%20Acesso%20em%2027/11/2013
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divas estadunidenses do pop, com piano, baixo e violino. Canto é um rock rural com 

viola, baixo, sintetizador, violão de aço e bateria.  Na música O Reino do Filho os 

instrumentos utilizados foram a bateria, o baixo, o violão de aço, a guitarra, a viola e o 

sintetizador, num estilo Clube da Esquina. Já Canção para Pedro é uma música no 

estilo de Roberto Carlos, com violão de nylon, baixo e quarteto de cordas. Na música A 

preço de sangue temos violão de nylon, baixo, sintetizador, bateria, piano numa mistura 

de estilo entre Bossa Nova e Clube da Esquina.  

 Na música Cada instante os instrumentos utilizados foram o baixo, o violão de 

nylon, o quarteto de cordas, a bateria, a guitarra e o piano, ela é cantada por um solo 

feminino e depois entra o coro, aqui há uma influência vocal dos primeiros tempos de 

Vencedores por Cristo  acrescidos dos novos instrumentos que o grupo vai utilizando no 

transcorrer de suas produções. Se em termos musicais o LP De vento em popa foi 

bastante ousado e diferente do que até então os Vencedores por Cristo  já tinha 

produzido, em termos de letras continuaram com a mensagem da salvação, da 

verdadeira paz em Jesus e a vida melhor no porvir,como objeto central. Vamos destacar 

a letra De vento em popa, que fala sobre a salvação e que o verdadeiro sentido da vida 

está no encontro com Jesus e na vida de verdadeiro amor que só ele pode conceder:  

De vento em popa, o sol por cima, embaixo o mar, 

A voz tão rouca já desafina se vai cantar.  

E os dois no barco rasgando as ondas,  
Vagando ao som das canções dos cais,  

Ou de outro pileque, achando até que encontrou a paz.  

Mas veja lá no fim da história o que fica,  

Veja o que restou do pobre rapaz,  
Vendo que por baixo o mar já se agita 

E por cima o sol calor já não traz.  

Pense, talvez seja esta sua vida. 
Lute, até encontrar o mundo melhor,  

Onde a dor, no peito não tem guarida,  

Onde brilhe sempre o sol... 

Jesus batendo a tua porta deseja entrar,  
Não lhe importa tua vida torta, quer te salvar  

De um mundo torpe, de uma vida morta,  

De um sul sem norte, da morte enfim,  
E um novo riso te por nos lábios,  

Uma nova vida que não tem fim! 

Abre o coração, derruba a muralha! 
Deixe que Jesus te abrace também, 

Deixe que inunde o amor que não falha, 

É o desejo de quem só te quer bem,  

Canta ao mundo inteiro uma vida tão linda,  
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Conta o que é ter perdão pelo amor.  

Quantas bênçãos há na graça infinda.  
Vivi pra Jesus o Senhor! 

Vivi pra Jesus o Senhor! 

 Com este LP os Vencedores por Cristo receberam críticas de dois grupos 

distintos dentro das igrejas daquele momento histórico. Por um lado da ala dos líderes 

mais conservadores que viam nessa introdução dos ritmos mais contemporâneos e 

brasileiros algo como o “mundo” invadindo a musicalidade da igreja. Por outro eles 

recebiam críticas daqueles que já naquele período faziam músicas com temáticas e 

ritmos mais nacionais, que compunham letras que falavam sobre as mazelas da 

população brasileira. Eram grupos musicais mais ecumênicos, que também não tiveram 

muito sucesso e aceitação dentro da maioria das igrejas.  (FREDDI JUNIOR,2000)   

 Jorge Geraldo de Camargo Filho, em sua dissertação de mestrado  De Vento em 

Popa. Fé Cristã e música popular brasileira, aponta para alguns aspectos em que o LP  

De vento em popa representou para a música cristã protestante brasileira, bem como 

para a juventude  cristã do período em que foi lançado:  

O lançamento do De Vento em Popa em vários aspectos produziu o 

que seus idealizadores imaginaram: da parte de uma boa parte da 
liderança religiosa da época, uma enorme rejeição. Há relatos que dão 

conta de LPs quebrados em púlpitos como sinal de repulsa diante de 

tamanha ousadia e sacrilégio. O que essas pessoas talvez não tenham 
concebido é o fato de que, entre a juventude evangélica daquele 

tempo, o disco serviu de inspiração e alento. Ânimo, no sentido de 

encorajar os que de algum modo já produziam ou ensaiavam utilizar 

música brasileira no contexto de suas comunidades. Inspiração para 
despertar em muitos outros o desejo de construir pontes entre o mundo 

de sua cidade e de seu país, da cultura de seu povo (CAMARGO 

FILHO, 2005, p. 62).      

 

Figura 26: Capa e contracapa LP De vento em popa, 1977. 

 
Fonte: Arquivo autora  
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 Mas, de fato,  não podemos negar que De vento em Popa representou um marco 

muito importante para a história da música cristã protestante brasileira, mesmo que até 

os dias de hoje, e mesmo o próprio Vencedores por Cristo não tenham conseguido 

produzir  uma música evangélica ligada aos ritmos nacionais que emplacasse de 

verdade, com grande aceitação e amplitude dentro das igrejas.  

 Na capa (Fig. 26) do LP o que parece representar a moldura de um quadro com a 

foto de um barco a vela navegando no mar. Com o nome do LP escrito de uma forma 

que remete ao movimento do vento no canto inferior esquerdo. No canto inferior direito 

o nome do grupo e seu símbolo. Na contracapa fotos dos integrantes no estúdio de 

gravação.  

 Em 1978 Jaime Kemp saiu da liderança dos Vencedores por Cristo. Mesmo 

assim o grupo continuou em plena atividade, passou a década de 1980 e 1990 

produzindo LPs com diferentes equipes. Muitos dos grandes nomes da música cristã 

protestante brasileira passaram por alguma equipe dos Vencedores tais como Adhemar 

de Campos, Adilson Massao Suguihara e João Alexandre. 

 Quando o nicho do mercado gospel surgiu, no final da década de 1980, eles 

continuaram produzindo sua música da mesma forma, não se rendendo aos apelos da 

lógica do mercado e  do marketing. Hoje os Vencedores por Cristo contam com um 

grupo que faz palestras sobre discipulado e louvor, uma banda, com integrantes mais 

fixos, e um selo de vendas de CDs e DVDs de seus produtos e de outros cantores 

também. E um projeto missionário no Nordeste do Brasil. Em março de 2014 farão um 

cruzeiro com ex-integrantes de todas as equipes, em comemoração aos 45 anos da 

Missão Vencedores por Cristo.  

 

 

Conclusão 

 

 

 Neste capítulo buscamos, por meio de uma análise da discografia dos 

Vencedores por Cristo, apontar para as mudanças da música cristã protestante brasileira 

foi acontecendo. Algumas questões que destacamos é que a Missão Vencedores por 

Cristo  não tinha como intenção, a princípio ser um grupo musical, e sim um 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Adhemar_de_Campos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adhemar_de_Campos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Alexandre
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discipulado para jovens. Mas que, contudo, marcou de uma forma significativa e 

profunda a vida musical das igrejas protestantes brasileiras.  

 Em termos de musicalidade, muitas músicas aqui descritas apresentaram uma 

semelhança muito grande com arranjos e harmonias de músicas seculares que foram 

grandes sucessos do período. Isso explica o porquê da grande aceitação pelo público 

jovem e a grande resistência por parte das lideranças religiosas do período. Pois alguma 

pessoa mais desavisada poderia ouvir apenas a música, sem prestar atenção na letra e 

reconhecer aquela melodia como algo produzido dentro da MPB, da Bossa Nova, da 

Jovem Guarda ou do Clube da esquina. Mais isso não é nada muito novo para a história 

da música protestante como já vimos no primeiro capítulo.  

 Destacamos ainda que num período em que o Brasil passava por um regime 

autoritário, a real felicidade só poderia ser alcançada no encontro com Jesus cantada 

pelos Vencedores por Cristo, bem como a mensagem de uma vida melhor no porvir 

serem consideradas algo alienante, é algo que de certa forma também já aconteceu em 

outros tempos da história do Cristianismo. A fugacidade da vida e a esperança do porvir 

é algo que acompanha a caminhada cristã. Logo Vencedores por Cristo  apenas 

consolidaram com suas letras o que já faz parte da roupagem cristã, e que já era típico 

nos hinos.  

 Outro aspecto que também era típico dos hinos e continuou durante muitos anos 

na musicalidade dos Vencedores por Cristo  é a influência da musicalidade que estava 

acontecendo nos EUA e na Europa. Assim modelo de música sacra é modelo de música 

importada.  

 Na produção e divulgação dos LPs vemos que de certa forma a intenção não era 

o lucro e sim a propagação da mensagem do evangelho paras muitas pessoas que 

poderiam ser tocadas com a mensagem cantada.  

 No próximo capítulo vamos discorrer sobre outro momento da história da 

música cristã protestante brasileira, ao relatarmos a história e a discografia do 

Ministério de Louvor Diante do Trono. 
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Capítulo 3 

Ministério de Louvor Diante do Trono: história e 

discografia 

 

“Eu me prostro diante do trono / Eu me prostro diante do Rei / Eu me prostro diante do trono / Eu me 
prostro diante de Deus.”  (Diante do trono , Ministério de Louvor Diante do Trono) 

 

Introdução 

 

 

 Vimos nos capítulos anteriores a importância da música dentro do cristianismo e 

seu desenvolvimento durante os séculos até a sua chegada ao Brasil. Temos optado em 

denominar essa música como “música cristã protestante brasileira” para poder abranger 

todas as diferentes fases que ela passou desde a chegada dos missionários protestantes 

que viram na música uma significativa e eficaz ferramenta de propagação de suas ideias 

e crenças de “salvação” e “evangelho de Jesus” até o que vem acontecendo 

recentemente com a expansão do movimento gospel e  do neopentecostalismo.  

 O capítulo anterior dedicou-se a apontar a  música cristã protestante brasileira na 

década de 1970 com ênfase na história e  na produção do grupo Vencedores por Cristo. 

Para tal fizemos um estudo descritivo de sua obra durante uma década, como seus 

compactos e LPs foram organizados, que instrumentos musicais e que etilos forma 

sendo incorporados. Esse terceiro capítulo vai se dedicar a um breve histórico sobre o 

contexto cultural brasileira nas décadas de 1980, 1990 e nos anos 2000. Com isso 

buscaremos contextualizar como a cultura de entretenimento em especial a fonográfica 

tem sido consumida no Brasil. Também faremos breves apontamentos sobre o cenário 

da música cristã protestante brasileira das mesmas décadas, com uma ênfase maior no 

surgimento e consolidação do movimento gospel. Feitas essas primeiras 

contextualizações vamos discorrer sobre a história e a produção do Ministério de 

Louvor Diante do Trono, com descrição dos seus álbuns lançados entre 2000 e 2010.    
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3.1- O contexto cultural do Brasil nos anos 2000 

 Na segunda metade da década de 1980 o Brasil viveu o fim da ditadura militar e 

o processo de redemocratização, com a elaboração da nova constituição democrática em 

1988. Em 1989 a eleição presidencial voltou a ser pelo voto direto do povo. 

Economicamente o país passou por mudanças significativas, em especial com a 

implementação do Plano Real em 1994. O período também foi marcado por mudanças 

mundiais significativas como a queda do muro de Berlim em outubro de 1989 e o fim 

do mundo dividido em entre socialistas e capitalistas para economias globalizadas, 

neoliberais. A relações sociais ficaram mais individualizadas, autônomas e descartáveis. 

O avanço da tecnologia e a expansão da comunicação com o advento da internet 

tornaram o mundo mais rápido, mais interligado. Em termos de produção fonográfica o 

avanço foi gigantesco, passou do LP para o CD, e mais recentemente o MP3, aparelhos 

cada vez menores com maior capacidade de armazenar informações em pouco espaço. 

O conceito de indústria cultural cada vez mais solidificado. O mercado cultural 

aumentou:  

As inovações tecnológicas me parecem, também, desempenhar um 

importante papel no sentido de ampliação do mercado consumidor 
musical, tanto através das possibilidades que criam para o sucesso da 

indústria a regiões onde seu desenvolvimento não era anteriormente 

viável (...) Quanto pela ampliação do potencial de consumo individual 
obtido através do desenvolvimento de equipamentos como o walkman, 

os tapes de veículos e os aparelhos de som portáteis, por exemplo, que 

permitem a associação do consumo musical a um amplo leque de 

atividades (VICENTE, 1996, p. 7)  

 Esse desenvolvimento possibilitou o consumo individual da música, e uma 

amplitude da oferta dos mais variados estilos musicais,  dessa forma o Brasil das 

últimas três décadas assistiu ao aparecimento de várias ondas musicais, que 

consagraram muitas bandas, grupos, cantores e cantoras com carreiras de sucesso, com 

milhões de cópias de álbuns musicais vendidos. Algumas dessas ondas foram 

verdadeiras explosões de moda consumo e comportamento, em especial entre o público 

jovem, dessas ondas musicais que invadiram o Brasil desde a década de 1980 até os 

anos 2000 podemos destacar: o rock, a lambada, o sertanejo, o pagode, o axé, o funk, o 

pop romântico, o forró universitário, o sertanejo universitário.  

 Outro marco importante para o desenvolvimento e divulgação da indústria 

fonográfica no Brasil aconteceu em outubro de 1990, com o início da emissora de 
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televisão MTV(Music e Television) Brasil, que desde 1981 já existia nos EUA
27

. A 

proposta principal da emissora era veicular videoclipes, que nada mais são do que 

traduzir em imagens o conteúdo da música, que até então podia essencialmente ser 

escutada no rádio, mas  que com a MTV podia ter uma face, a própria banda, grupo, 

cantor ou cantora também podia ter sua imagem muito melhor explorada com o uso do 

videoclipe. É claro que a MTV Brasil não foi a pioneira na criação e de maneira mais 

significativa na veiculação do videoclipe, algumas produções artesanais já tinham sido 

realizadas no país, em emissoras como a TV Cultura e a Rede Globo, contudo a maneira 

que concebemos videoclipes hoje está relacionada à MTV Brasil(REIS, J. A .N, 2006).   

Depois de sua inauguração outras emissoras foram criados seus próprios programas de 

veiculação de videoclipes, os músicos também perceberam que deveriam investir na 

produção de seus videoclipes, pois eles são uma ferramenta de divulgação importante. 

Com o avanço do uso da internet e os sites especializados em armazenamentos e 

divulgação de vídeos, o videoclipe tornou-se ainda mais significativo, ao ponto dos 

artistas fazerem questão de informar quantas visualizações seus videoclipes tem na rede, 

podemos notar isso no texto de apresentação do site do cantor de música gospel André 

Valadão:  

Sempre ligado aos meios visuais e digitais, André Valadão tem 
investido em gravações de videoclipes por acreditar que esta é uma 

maneira eficiente para falar sobre Jesus Cristo. Entre os vídeos de seu 

canal oficial do Youtube -www.youtube.com/turneav – o  vídeo da 

canção Abraça-me tem mais de 5 milhões de visualizações, e o clipe 
Pela Fé, uma das canções mais conhecidas de seu ministério, quase 4 

milhões. Recentemente André lançou o clipe Quero Agradecer, fruto 

de seu novo projeto Fortaleza, em menos de 48 horas na rede já 
haviam mais de 40 mil visualizações. Com pouco mais de 5 anos de 

atividade, o canal oficial de André no youtube totaliza mais de 19 

milhões de acessos.
28

 

 Durante os anos do recorte da pesquisa,  2000 a 2010, o Brasil foi governado por 

dois presidentes, Fernando Henrique Cardoso (1931-) de 1995 a 2002 e Luiz Inácio 

Lula da Silva de (1945-) 2003 a 2010. Durante o período o Brasil passou por um 

desenvolvimento econômico significativo e teve como marcas o aumento de programas 

                                                   
27

Segundo José Augusto Nascimento Reis (2006, p. 49-50) “a MTV  começou o seu império vídeo-

musical nos Estados Unidos. Em agosto de 1981 era inaugurada a MTV networks. A Music Television 

aparecia no momento em que as indústrias fonográficas enfrentavam um momento de crise financeira. O 

surgimento do canal propiciou um novo desenvolvimento do mercado fonográfico e, em contra partida, 

um cosequente desenvolvimento da rede que, inicialmente se dedicava quase que exclusivamente a 

veicular videoclipes.” 
28 Disponível em: http://www.andrevaladao.com/2013/biografia/. Acesso em 28/12/2013, ás 17h08.  

http://www.youtube.com/turneav
http://www.andrevaladao.com/2013/biografia/
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sociais que visavam atender a população mais empobrecida do País. Aconteceu também 

uma expansão da oferta de vagas em universidades, os índices de analfabetismo 

diminuíram significativamente, houve uma queda da mortalidade infantil bem como o 

aumento da expectativa de vida (ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 230-232). Com o 

aumento do uso e da expansão do acesso a internet possibilitaram uma nova forma de 

consumo cultural, tantos em termos de amplitude quanto em termos de rapidez na 

divulgação da informação. Atualmente uma banda pode gravar sua música e postar na 

internet, horas depois ela pode ser conhecida no país e no mundo inteiro. Sobre essa 

rapidez na propagação da informação Stuart Hall argumenta: “a aceleração dos 

processos globais, de forma que se sente que o mundo é menor e as distâncias mais 

curtas, que os eventos em um determinado lugar têm um impacto imediato sobre 

pessoas e lugares situados a uma grande distância.” (HALL, p. 69, 2005). A relação 

com entretenimento se transformou, segundo Luciano Sathler: 

Devido à crescente importância do entretenimento de grande  escala 
midiática, aumenta o número de interessados em tomar esse caminho 

para uma ascensão social rápida. Antes, era objeto de atenção da 

mídia aquele capaz de realizar algo, um grande feito ou um talento 

especial. Atualmente, há vários casos do ‘animal midiático’, que é a 
midiatizável por razões intrínsecas à  própria mídia, tais como uma 

relação sexual com alguém famoso. O culto às celebridades gera seus 

próprios gnomos, de  menor escala, em relação aos deuses do panteão 
principal (SATHLER, 2007, p. 83).     

 Essa tentativa de ascensão rápida através do sucesso midiático caracteriza muito 

um dos maiores sucessos de audiência televisiva que marcaram o Brasil na década dos 

anos 2000 os denominados realitys shows dos quais podemos destacar o Big Brother 

Brasil da emissora de TV Rede Globo e o A Fazenda, da Rede Record. Ambos os 

programas consistem no confinamento de um grupo em média de 12 pessoas já famosas 

ou não, que ficam trancadas numa casa de três a quatro meses sendo observados 24 

horas, semanalmente um participante é eliminado pelo voto popular, que acontece 

através de ligações telefônicas ou pela internet. Para o ganhador do programa um 

prêmio de um milhão de reais. Os participantes desse tipo de programa transformam-se 

em  pessoas famosas literalmente do dia para noite, causando um grande frisson por 

onde passam após sua participação no programa. Alguns se tornam apresentadores de 

outros programas e outros ainda atores e atrizes de novelas. Esse tipo de programa vem 

marcado significativamente o consumo cultural brasileiro, tanto no faturamento dos 

seus patrocinadores  quanto na construção de novos ricos e famosos.  É em meio a todas  

essas formas culturais, do avanço das tecnologias e do significativo crescimento da 
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indústria do entretenimento que vai surgir dentro das igrejas protestantes o movimento 

da música gospel brasileira.  

 

 

3.2- A música gospel brasileira 

 

 

 Na década de 1980 a música cristã protestante brasileira, conforme nossa 

perspectiva teve três significativos momentos: a ampliação dos festivais nas igrejas 

locais; o início do movimento gospel; e o começo dos Ministérios de Louvor e 

Adoração. Os festivais eram marcados pela apresentação de bandas e grupos  de jovens 

das igrejas locais que produziam canções de sua própria autoria para uma espécie de 

competição,  quando vencia a canção que agradasse mais os jurados. Muitas igrejas 

locais promoveram esse tipo de evento, convidando bandas e grupos de outras igrejas 

ou até mesmo de outras denominações. Esse tipo de evento praticamente desapareceu e 

somente alguns deles se tronaram algo mais expressivo como foi o Festival CAFÉ, que 

começou com o nome:  

Com gestões realizadas por Valdomiro Pires de Oliveira e Daniel Vieira 
Ramos Filho, o festival foi organizado pela Federação São Paulo de 

Mocidades da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil em 31 de 

outubro e 1º de novembro de 1981. Por sugestão de um jovem da IPI, 

João Marcos de Almeida Lopes, o festival recebeu o nome CAFÉ: 
Canções para um Festival Evangélico. Segundo o rev. Valdomiro Pires, 

a ideia era despertar a juventude para compor músicas em louvor a Deus 

e, também para falar do Evangelho com ritmos brasileiros, a exemplo 
do que haviam visto em outros países da América Latina. A canção 

vencedora do CAFÉ foi Sal e Sol, de autoria de Wolodymir 

Boruszewski, o Wolô, ligado à  Aliança Bíblica Universitária (ABU) e 

veterano do grupo de compositores de A Nova canção (AMARAL, 
2012,p.235-236).  

 A proposta principal do festival em termos de letra era usar uma linguagem 

genuinamente brasileira e que seu conteúdo demonstrasse uma espiritualmente 

comprometida com a realidade política e social do Brasil do período. Após a 

apresentação do festival aconteceu a gravação de um LP com o mesmo título do 

festival, que contou com 12 canções. A banda que gravou esse LP foi formada por 

músicos que tinham participado do evento. A Banda CAFÉ, como ficou conhecida, 

passou então a se apresentar em outras igrejas e chegou a gravar outro LP, teve a 
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duração de quatro anos e mesmo com sua rápida duração produziu canções marcadas 

para a história da música cristã protestante brasileira.  

 O segundo fato expressivo para a música cristã protestante brasileira  aconteceu 

em 1986 com o lançamento do primeiro LP da igreja Comunidade da Graça, intitulado 

Mil razões, e que trouxe consigo o conceito de Ministério de Louvor e Adoração. Sob a 

liderança do pastor, cantor e ex-integrante dos Vencedores por Cristo Adhemar de 

Campos. Campos converteu-se ao protestantismo em 1974, durante um acampamento 

de carnaval da Igreja Quadrangular, no Ipiranga em São Paulo. Desde então passou a 

cantar no coral da igreja e no grupo de louvor da mocidade e começou a compor. 

Alguns anos depois começou a frequentar a Igreja Quadrangular em Vila Formosa, São 

Paulo, onde conheceu o pastor  Carlos Alberto Bezerra. Pastor Bezerra  fundou em 1979 

sua própria igreja; a igreja Comunidade da Graça, Campos  foi então para essa nova 

Igreja com a missão de liderar a mocidade na música e no evangelismo, nascia ali o 

Ministério de Louvor da Comunidade da Graça. (SOUSA, 2010) . Sobre esse momento 

da música cristã protestante brasileira, Jacqueline Ziroldo Dolghie escreve:        

Paralelamente ao rock evangélico, um outro grande bloco dos cânticos 

prosperava nos anos 80 inicio de 90. Estamos nos referindo ao cântico 
de louvor e adoração. Eram inicialmente traduções de canções 

americanas mas ao poucos se constituíram uma produção brasileira. 

Foram, embora com resistência, os que conseguiram maior penetração 
na liturgia do protestantismo histórico e do protestantismo clássico. 

Esses cânticos tinham, e ainda hoje têm, uma estrutura poética longa, 

diferente dos primeiros corinhos.   O caráter melódico, copiado das 

diversas traduções, é o balada romântica, muito em uso nos grupos de 
americanos de louvor e adoração. A Comunidade da Graça, em São 

Paulo,  foi uma das grandes responsáveis na tradução e composição 

desses cânticos que se infiltraram em quase todas as denominações 
protestantes. (...) Amplamente divulgados em encontros jovens e em 

comunidades como a Comunidade da Graça em São Paulo, essas 

canções criaram um tipo de “hinário de parede” nas igrejas 
tradicionais e se inseriram na ordem litúrgica do culto protestante, 

eliminando em muitas igrejas o uso dos hinários. A aceitação desses 

cânticos no culto tradicional, trouxe um novo elemento litúrgico que é 

geralmente denominado “momento de louvor (DOLGHIE, 2002, p. 
87).     

 A segunda metade da década de 1980 assistiu também  o início da introdução do 

movimento da música gospel, que foram dados pelo casal Hernandes o apóstolo 

Estevam e sua esposa a bispa Sônia, fundadores da Igreja Apostólica Renascer em 

Cristo. Ao surgir essa igreja em 1986, o casal colocou como um dos seus objetivos 
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alcançar o público jovem e fazendo da música sua principal ferramenta, utilizando 

principalmente do  estilo rock. Sobre isso escreveu Magali do Nascimento Cunha:   

A diferença estava no maior tempo dedicado à parte musical nas 

programações da igreja. Amplo espaço era concedido aos 
frequentadores que buscavam expressão religiosa por meio da música. 

Estevan Ernandes passou a organizar os jovens em bandas, para que se 

apresentassem nos cultos, e a organização obedecia ao critério do 

gênero musical: rock, jazz, reagge, rap, funk, samba, pagode. Aqui 
reside a novidade da proposta da Renascer em Cristo- ela abriu espaço 

para a popularização de gêneros musicais até então rejeitados pelos 

demais segmentos evangélicos. O sucesso da proposta atraiu aos 
cultos da Renascer muito jovens frequentadores de outras igrejas 

evangélicas e suas famílias (CUNHA, 2007, p. 83-84).   

 Foi a Igreja Renascer também que registrou os direitos de uso da marca 

“Gospel”, e em muito pouco tempo constava do seu patrimônio a gravadora Gospel 

Records, a Revista Gospel, a Editora Gospel, a TV Gospel, a rádio Manchete Gospel 

FM, o portal da internet IGospel, o Canal GospelLigaki, o GospelCards e a grife 

GospelWear.(CUNHA,2007)  

 Na década de 1990 o movimento gospel se consolidou como um mercado 

fonográfico de louvor e entretenimento. Estava a partir desse momento criado, o que 

podemos definir como, indústria do entretenimento gospel. Os cristãos protestantes da 

mais diferentes denominações sejam elas tradicionais,  pentecostais ou neopentecostais 

consomem música gospel tanto como uma forma de aproximação com o sagrado como 

também como uma forma de lazer e diversão, por isso o aumento significativo no 

número de shows que se tornaram mega eventos gospel e acontecem em lugares que 

possibilitem grandes aglomerados de pessoas. Segundo Sandro Baggio:  

O maior de todos os eventos de música cristã no Brasil na década de 

1990 foi o S.O.S. da Vida. Realizado durante vários anos em São 
Paulo, o evento chegou a reunir aproximadamente cem mil pessoas 

em sua quarta edição em setembro de 1994. No Rio de Janeiro, o 

Gospel Power Festival de 1993 foi o maior evento de música cristã 
realizado naquela cidade até então (BAGGIO, 2005, p. 64).     

 Contudo, apesar do aspecto espetacular que a música gospel brasileira foi 

adquirindo nas duas últimas décadas, tanto em termos de produção quanto em termos de 

divulgação os cantores e grupos gostam de ressaltar que não são artistas e sim 

adoradores de Deus. Com isso vão criando um novo modelo de cristão a ser seguido 

pelos jovens, pois não basta ser bom músico ou musicista é preciso ter “poder”, muita 

“unção de Deus” em suas vidas, cunhando verdadeiras “estrelas de Jesus” que devem ter 
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comportamentos irrepreensíveis. Os artistas gospel atribuem ainda um poder místico à 

música, pois a consideram uma “arma de guerra” contra o mal e os problemas do 

cotidiano: 

Na compreensão desses grupos, a adoração é o elemento central do 

relacionamento com Deus; é a adoração que Deus espera da Igreja e é 

por meio dela que a Igreja é avivada pelo Espírito Santo e recebe 
poder para representar Deus na terra: vencer o mal e abençoar pessoas. 

E essa adoração não deve se refletir apenas no culto, mas no 

comportamento das pessoas (CUNHA, 2007, p. 107).   

 Nos anos 2000  o movimento gospel se consolidou de vez, principalmente como 

um mercado lucrativo. Pois, em tempos de grande pirataria fonográfica, continuou 

vendendo bem, até porque muitos cristãos acreditam ser a pirataria um pecado. Daí ter o 

mercado gospel contrariado a tendência do mercado fonográfico secular, que teve uma 

baixa nas vendagens enquanto a música gospel experimentava um significativo 

aumento. Por isso, no final da década, grandes gravadores seculares como a Sony ou a 

Som Livre contrataram para seu cast cantores e bandas gospel. Esses fatores 

viabilizaram a venda de produtos musicais em espaços  até  então virgens para o gospel 

tais como hipermercados e lojas de discos seculares. Cantores gospel também  

começaram a ser convidados para apresentação em programas de grande audiência da 

televisão. Segundo Dolghie a música gospel abrange dois pilares:  

O gospel, portanto, para se tornar eficiente em todas essas áreas teve 
que abranger dois pilares da música protestante, a “liturgia”, com 

temas voltados para o louvor no culto, e a “evangelística”, com temas 

cotidianos, voltados para show e entretenimento. Na realidade, a 
música de louvor e adoração já tem sido chamada por revistas 

especializadas como um “gênero específico do gospel”, em outras 

palavras a música de louvor também participa ativamente do mercado 
fonográfico gospel. (DOLGHIE, 2002, p. 108)   

 

 Outro aspecto que o movimento gospel proporcionou foi a volta do uso da dança 

nas manifestações cúlticas nas igrejas cristãs como destaca Luiz Carlos Ramos: “Se há 

uma  contribuição da música gospel contemporânea que merece ser destacada, é a 

reinserção do corpo no culto. Retomamos aqui as origens da música litúrgica: rito-

música-dança estão na essência da religião.” (RAMOS, 2010, p. 2010) . Mas Ramos 

também destaca alguns aspectos negativos da música gospel: “Também não se têm 

precedentes sua extática (êxtase), o tom individualista e o comportamento operacional e 

ideológico com a economia de mercado, com a sociedade do espetáculo e com a 
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indústria do entretenimento.” (RAMOS, 2010, p. 2010). Por sua vez, Salvador de Sousa 

também aponta alguns aspectos negativos da música gospel:  

(...) o crescimento provocado pelo Movimento Gospel trouxe coisas 

negativas também, tais como estrelismo, perda da visão missionária, 
preocupação maior com lucros, letras superficiais letras sem base 

bíblicas, heresias, amadorismo e corporativismo (SOUSA, 201 p. 

190). 

 O fato é que a música cristã protestante brasileira sempre apresentou momentos 

de tensão nas igrejas locais; têm sido muitas vezes criticada e elogiada, amplamente 

estudada, e como outros tantos aspectos da religião e da religiosidade sempre vai dar 

margem para discussões sobre o que pode ser considerado “sagrado” e “profano”. 

Contudo como toda manifestação cultural o gospel também é fruto do tempo em que 

está inserido. Assim, o gospel produzido na atualidade tem se aproveitado de todos os 

aspectos de produção musical e distribuição de seu tempo. E é dentro desse cenário 

musical que surge o Ministério de Louvor Diante do Trono, grupo ligado a Igreja 

Batista da Lagoinha.  

 

 

3.3- O início do Ministério de Louvor Diante do Trono 

 

 

 Para entender a história do Ministério de Louvor Diante do Trono é preciso antes 

conhecer, ainda que brevemente, a história da fundação da Igreja Batista da Lagoinha, 

da qual o grupo faz parte. A fundação da IBL aconteceu em 20/12/1957, e foi iniciada 

por quatro leigos de Belo Horizonte que: “(...) conceberam a ideia de fundar uma igreja 

que fosse exemplo de pureza evangélica, além de ardorosa na evangelização.” 

(PEREIRA, J. R. 1985, p. 195).  Para alcançar seus objetivos convidaram o pastor José 

Rego do Nascimento, em cujo constava ter tido uma experiência de “batismo com o 

Espírito Santo”. Era eloquente, escrevia para o jornal  O Batista, e era o que podemos 

chamar de líder carismático, dele escreveu José Reis pereira: “Tornou-se orador 

requisitado. Dotado de excelente voz, de apresentação muito agradável, usava de um 

fraseado e um vocabulário a que o povo não estava acostumado. Era,  sobretudo forte na 

condenação do mundanismo dos crentes e das igrejas.” (PEREIRA, J. R. 1985, p. 195).   
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 Rego do Nascimento formou-se em 1951, pelo Seminário Batista do Rio, aos 26 

anos. Pastoreou a Igreja Batista de Olinda (Rio de Janeiro), uma pequena igreja no 

interior da Bahia, depois foi para a igreja de Vitória da Conquista (Bahia), até assumir a 

igreja da Lagoinha (Minas Gerais) em 17 de maio de 1958. Seu pastorado na igreja da 

Lagoinha passou por um período de dificuldades quando uma ala mais conservadora o 

acusou de pentecostalizante, de fugir dos pilares fundamentais do movimento batista. 

Uma votação entre os membros da igreja para saber se o pastor Nascimento era 

pentecostal ou batista foi organizada, e a maioria da igreja votou que era batista, sobre 

esse fato o pastor Márcio Valadão relatou o seguinte no site oficial da igreja:         

A coisa se tornou tão forte, que foi realizada uma assembleia para 
resolver o assunto. A votação foi secreta e em papeizinhos para saber 

se ele era batista ou pentecostal. Os que achassem que ele era 

pentecostal, iriam escrever pentecostal. Os que achassem ser ele 

batista,iriam escrever batista. No qual não foi a surpresa. A maioria 
achou que ele era batista! Contudo, como o grupo que estava 

insatisfeito era justamente o grupo cujo salão estava no nome deles, a 

igreja foi fechada.
29 

 Esse fechamento da igreja por parte da ala mais conservadora ficou conhecido 

como “Operação Cadeado”. Segundo Reinaldo Arruda Pereira (2011) essa operação:  

(...) tal como foi desenvolvida e conhecida não era apenas um 

procedimento de troca de cadeado. Era uma declaração, uma atitude e 

um jeito contundente e impetuoso de praticar a religião e de defender 
a fé, conforme Valle (1959:19), um comportamento necessário para 

adiar um assalto aos poderes mais legítimos da igreja e preservar a 

doutrina. A “Operação Cadeado” demonstrou, na prática que a 
violência é um elemento que faz parte da religião e das diferentes 

tradições religiosas (PEREIRA, R. A. 2011, p. 88).   

  Diante do ocorrido o pastor Nascimento reuniu os membros que o apoiavam e 

ao invés de brigar pela reintegração do templo, resolveu fazer seus cultos em outro 

endereço no bairro de Santa Efigênia, e na Terceira Igreja Batista. Até que depois de 

alguns dias eles alugaram um salão na rua Manoel Macedo 360, bairro Lagoinha, onde 

estão situados até hoje.  

 Outro fato marcante para a  história da IBL foi sua saída da Convenção Batista 

Brasileira. Por algumas convenções a questão doutrinária, a relação dos dons espirituais 

e a renovação foram temas amplamente discutidos. Até mesmo uma comissão foi 

constituída para discutir e chegar a um consenso sobre tais questões. Essa comissão era 

                                                   
29 Site oficial da Igreja Batista da Lagoinha, disponível em:  http://www.lagoinha.com/ibl-igreja/a-

historia-da-lagoinha/. Acesso em 09/12/2013, às 17h00. 

http://www.lagoinha.com/ibl-igreja/a-historia-da-lagoinha/
http://www.lagoinha.com/ibl-igreja/a-historia-da-lagoinha/


98 

 

composta por 13 integrantes de diferentes visões teológicas, e ficou conhecida como a 

“Comissão dos 13”. Seus integrantes eram: Rubens Lopes, José Rego do Nascimento, 

Enéas Tognini, Achilles Barbosa, Reynaldo Purim, Delcyr de Souza Lima, Harald 

Schaly, João FilsonSoren, Davi Mein, Werner Kaschel, David Gomes, José dos Reis 

Pereira e Thurmon Bryant. O parecer final da Comissão foi apresentado na reunião da 

Convenção de janeiro  de 1964, em Recife. Entre outras questões o parecer afirmava: 

“(...) que a crença  no batismo no Espírito Santo como segunda bênção não encontra 

base nas escrituras e que plenitude do Espírito Santo e batismo no Espírito Santo são 

coisas diferentes.” (PEREIRA, J.R. 1985, p. 198). Dessa forma crenças e práticas mais 

ligadas ao pentecostalismo foram condenadas. Nessa ocasião a IBL foi desligada da 

Convenção Batista Brasileira.  

 Outro nome a se destacar no período, e que contribuiu muito para o processo de 

renovação espiritual dos batistas brasileiros, bem como da IBL foi a ação da missionária 

estadunidense, Rosalee Mills Appleby, que chegou ao Brasil em 1924 com seu esposo 

David Appleby. Mas, um ano depois que haviam chegado, enquanto Rosalee se 

encontrava grávida, seu esposo veio a falecer. Miss Appleby resolveu continuar com seu 

trabalho missionário no Brasil, pois acreditava muito no avivamento e nas 

manifestações do Espírito Santo. Durante o seu ministério ela escreveu livros, folhetos 

sobre avivamento e iniciou em Belo Horizonte um programa de rádio que chamou de 

Renovação Espiritual. Em 1958, quando ficou muito doente, voltou aos EUA e deixou a 

responsabilidade de continuar com o programa para o pastor Nascimento.
30

 

 Outro marco histórico na trajetória da  IBL foi à chegada do Pastor Márcio 

Roberto Vieira Valadão em 30/01/1972. O  Pastor Márcio Valadão tinha então 23 anos, 

e já tinha pastoreado a Igreja Batista em Ponta Grossa, no Paraná. Segundo o site oficial 

da IBL assim foi sua chegada: 

No dia 30/07/72 eu tomei posse do pastorado da Igreja da Lagoinha. 

Eu era bem jovem, tinha 23 anos, era solteiro, e uma série de coisas 
que não eram bem aceitas pela prática dos batistas. Na época, a igreja 

da Lagoinha era uma igreja grande com cerca de 300 pessoas. Quando 

comecei a pastoreá-la, ela de encontrava dividida. (...) Sempre na 
dependência do Senhor, comecei a trabalhar com todo afinco e com 

toda à disposição, e a visão de crescimento da igreja por meio da 

abertura de novas congregações. Contudo, atualmente, as coisas são 

bem diferentes. Hoje, por exemplo, o pastor fica o dia inteiro na 

                                                   
30 In PEREIRA, José dos Reis, 1985, p. 194.  
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igreja. Antes, não tínhamos nem gabinete pastoral, era só o templo. Os 

cultos aconteciam aos domingos pela manhã e à noite.
31 

 Em março de 1975 o pastor Márcio Valadão se casou com Renata de Souza 

Machado, com quem teve três filhos: Ana Paula Valadão (1976-), André Valadão, 

(1978-) e Mariana Valadão (1984-). E é justamente sua filha mais velha,Ana Paula 

Valadão que vai dar início ao Ministério de Louvor Diante do Trono. No em seu livro 

Adoração Diante do Trono, Ana Paula Valadão conta que sua “conversão” aconteceu 

aos oito anos de idade, e desde essa idade ela foi batizada pelo Espírito Santo, falando 

“novas línguas,” e tendo “visões em arrebatamento”
32

. Foi na infância também que ela 

percebeu que tinha o “dom” musical,  segundo ela herdado de seus avôs paternos, 

materno e de seus pais, pois as duas famílias tinham dons musicais.
33

 

  Todavia, aos 17 anos de idade, após ter trancado sua matrícula da 

Faculdade de Direito  Ana Paula Valadão foi estudar música no Chist for the Nations 

(CFNI) nos EUA. Ela ficou um ano no Instituto e quando voltou ao Brasil teve um 

namoro conturbado, o que mexeu muito com sua fé, até que ela deve uma “experiência 

com Deus”. Nessa experiência ela fez sua primeira composição musical e da letra 

composta surgiria também o nome do Ministério de Louvor Diante do Trono:  

Havia muitas pessoas orando por mim. Quando eu já não aguentava 

mais aquela sequidão, eu mesma voltei a falar com Deus, mas apenas 
clamando por socorro. Até que um dia, enquanto eu tomava banho, a 

presença de Deus encheu o banheiro e eu me ajoelhei debaixo daquela 

água. Eu queria que ela lavasse por dentro, arrancasse o medo, a dor, a 
revolta, a tristeza, a aflição em que eu me encontrava. Prostrada, uma 

melodia começou a sair da minha boca, e logo depois a letra se uniu a 

ela.(...) Ali começou um processo de cura na minha vida. Um processo 

de entrega e rendição da minha vontade ao querer de Deus. (BESSA, 
p. 47-49)  

 Portanto, essa experiência vista como sobrenatural foi considerada por Ana 

Paula Valadão como o marco para o início do Ministério de Louvor Diante do Trono. 

Em 1997, no entanto, é que a ideia da criação do grupo tomou corpo. Isto porque, foi 

nesse ano que o líder de louvor da Escola Chist for the Nations esteve no Brasil, 

conheceu a IBL e percebeu a qualidade musical que eles tinham, sugerindo que eles 

gravassem um CD. Pastor Marcio Valadão enviou Ana Paula Valadão  e Sérgio Gomes, 

arranjador musical da Igreja, para Dallas, a fim de apreenderem o processo de gravação 

                                                   
31 Site Oficial da Igreja Batista da Lagoinha, disponível em:  http://www.lagoinha.com/ibl-igreja/a-

historia-da-lagoinha/, acesso em 10/10/2013, ás 18h04.  
32

BESSA, Ana Paula Valadão, Adoração Diante do Trono. [s/n] .p. 22-23 
33 Ibidem, p. 24-26 

http://www.lagoinha.com/ibl-igreja/a-historia-da-lagoinha/
http://www.lagoinha.com/ibl-igreja/a-historia-da-lagoinha/
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e produção de CD que a Chist for the Nations fazia. Ana Paula Valadão chegou a fazer 

uma participação no CD da Escola, cantando uma música em português. Quando 

regressaram ao Brasil a criação do grupo aconteceu naturalmente: 

De volta ao Brasil, tivemos um encontro com meu pai, que regressava 

de uma viagem à Índia. Deus colocou em seu coração o desejo de 

trabalhar na recuperação de crianças escravizadas pela prostituição em 
Mombaim. Decidimos que todos os recursos das vendas dos CDs 

iriam sustentar aquela obra missionária. Reunimos-nos também com 

músicos mais íntimos, que formavam a base do El Shaman, e 

lançamos o desafio da gravação. Cantei minhas músicas, e logo foi 
sugerido que o título do CD deveria ser Diante do Trono. Convidamos 

cantores de vários grupos da Igreja Batista da Lagoinha, formamos um 

coral com os membros de todos os conjuntos do Ministério de Louvo, 
e chamamos o grupo Mudança  para dançar. Começou, assim, um 

período de intenso preparo, durante o qual Deus me deu outras 

canções: A quem temerei, Me libertou, Manancial, Se Renovam e 
também a versão de algumas músicas em inglês que haviam marcado 

minha vida. Para honra e glória do Senhor Jesus, no dia 31 de 1998 

nascia o CD Diante do Trono 1. Sabíamos que Deus o usaria para 

abençoar muitas vidas, mas a dimensão dos planos de Deus era maior 
do que poderíamos imaginar (BESSA, p.64-65).   

 De fato eles não tinham a dimensão que o grupo iria atingir com o passar do 

tempo. Hoje com 18 anos de carreira, mais de 34 álbuns lançados com mais de 10 

milhões de cópias vendidas, prêmios, um Seminário de Louvor, uma empresa, uma 

marca, o Ministério de Louvor Diante do Trono é considerado atualmente um dos 

maiores grupos da música cristã protestante brasileira. Vem influenciando muitos 

músicos das igrejas locais, sejam elas da linha tradicional, pentecostal ou  até mesmo 

neopentecostal. Suas letras ecoam da boca de muitos fiéis, que enxergam no grupo um 

“exemplo de comportamento musical cristão” a ser seguido.  Vejamos a seguir os 

detalhes de sua produção fonográfica.  

 

 

3.4- A discografia do Ministério de Louvor Diante do Trono 

 

 

 Para entender como o Ministério de Louvor Diante do Trono influenciou a 

música cristã protestante brasileira como uma forma de entretenimento e de produção 

do que podemos denominar “show culto”, a seguir vamos fazer um estudo descritivo de 

cada álbum lançado pelo grupo no período de 2000 a 2010. No entanto é necessário 

também um estudo descritivo dos dois primeiros álbuns que estão fora do recorte  aqui 
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proposto, pois, o primeiro Diante do Trono é de 1998 e o segundo, Exaltado, é de 1999. 

Para gravar seus CDS  e DVDs o grupo até hoje  escolhe a capital de algum estado 

brasileiro.  Na cidade escolhida eles selecionam um lugar onde seja possível fazer uma 

grande aglomeração de pessoas, tais como estádios, praças e etc.. A gravação é feita ao 

vivo, e dela surgem dois tipos de produção o CD e o DVD, que nos primeiros álbuns 

possuíam a versão em VHS, e que nos trabalhos mais recentes possuem  a versão blu-

ray e download digital. Para cada gravação há três meses de preparação, com ensaios 

separados da banda, dos vogais, do naipe de metais e do coral. Eles também realizam 

um teste de repertório nos cultos da Igreja Batista da Lagoinha, quando as músicas que 

eles tocam e que recebem um retorno positivo da comunidade no momento musical da 

Igreja, são essas que entram no repertório do álbum.
34

 

 Neste texto analisamos os DVDs do grupo, até porque, é na observação das 

imagens dos shows que as mudanças ficam mais evidentes. E como o CD e o DVD 

seguem praticamente o mesmo repertório optamos por usar as expressões “álbum” ou 

“trabalho” para denominar a produção fonográfica do grupo. Assim, para perceber  as 

transformações na produção do grupo, observamos o palco, a banda, o naipe de metais, 

o coral, o grupo de dança, o back vocal, as letras, a construção da imagem da Ana Paula 

Valadão como uma artista gospel, o vestuário do grupo, o estilo musical e as capas dos 

álbuns.    

 Nesse período do recorte o Ministério de Louvor Diante do Trono lançou entre 

os anos do recorte 11 álbuns: Águas purificadoras (2000), Preciso de Ti (2001), Nos 

braços do Pai (2002), Quero me apaixonar (2003), Esperança (2004), Ainda existe uma 

cruz (2005), Por amor de ti, oh Brasil (2006), Príncipe da paz (2007), A canção do 

amor (2008), Tua visão (2009) e Aleluia (2010). O grupo também lançou uma linha de 

álbuns infantis, essa série recebe o nome de  Crianças Diante do Trono, e fazem parte 

dela os seguintes trabalhos: Crianças Diante do Trono (2001), Amigo de Deus (2003), 

Quem é Jesus? (2004), Vamos compartilhar (2005), A raça de Noé (2006), Samuel, o 

menino que ouviu Deus (2007), Para adorar ao Senhor (2008), Amigos do Perdão 

(2010). Eles lançaram também algumas coletâneas e alguns trabalhos em outras línguas: 

Aclame ao Senhor (2000), Shalom Jerusalém (2000), Brasil Diante do Trono (2002), In 

the Father’sarms (2006), Em los brazos del Padre (2006), Sem palavras (2006), Tempo 

de Festa (2007), Com intensidade (2008). O Ministério de Louvor Diante do Trono 

                                                   
34

Informações do making off do DVD Quero me apaixonar. 
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possui uma escola de missões que oferece cursos na área de louvor e adoração e missão, 

chamada Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono, que também lançou seus 

álbuns: Viver por ti (2006), Não haverá limites (2009). Porém em nosso estudo 

descritivo da discografia vamos descrever apenas a discografia principal, cuja gravação 

acontece anualmente numa capital.  

 

  

3.4.1-Os dois primeiros álbuns: Diante do Trono, 1998 e Exaltado, 

1999 

 

  

  O primeiro álbum do Ministério de Louvor Diante do Trono recebeu o nome do  

próprio grupo  Diante do Trono, e foi gravado no dia 3/01/1998, no próprio recinto do 

templo da Igreja Batista da Lagoinha. O  álbum é composto por 12 músicas, três do 

compositor estadunidense Dennis Jermigan; uma da compositora também estadunidense 

Shannon Fogal Wexelberg; uma da  compositora australiana Darlene Zschech ; e seis de 

Ana Paula Valadão , as músicas do álbum são: Quero celebrar (Dennis Jermigan), A 

quem temerei? (Ana Paula Valadão), Não temas (Ana Paula Valadão), Me libertou (Ana 

Paula Valadão), Se renovam (Ana Paula Valadão), Te agradeço (Dennis Jemigan), Deus 

de Amor (Ana Paula Valadão), Manancial (Ana Paula Valadão), Aclame ao Senhor 

(Darlene Zschech), Diante do Trono (Ana Paula Valadão), Quão Grande és Tu 

(Shannon Fogal Wexelberg), Adoramos o Cordeiro (Dennis Jermigan). O álbum vendeu 

680 mil cópias.
35

Segundo informações do site oficial do grupo sobre esse álbum: 

Em janeiro de 1998 um grupo de músicos da Igreja Batista da 
Lagoinha, em Belo Horizonte, se reuniu para gravar as músicas 

cantadas na comunidade. Com cinco versões de compositores 

americanos e seis de autoria do grupo, sob a liderança de Ana Paula 
Valadão, o CD Diante do Trono ganhou forma no templo da própria 

igreja. Durante duas horas 7.000 pessoas cantaram e dançaram, 

criando uma nova tendência e legitimando um novo conceito de 

música no meio cristão.
36

 

 A banda é composta por baixo, bateria, teclado, guitarra e violão. O naipe de 

metais possui sax-alto, sax tenor, sax barítono, sax soprano, trompetes, trompas, 

                                                   
35 Todos os dados sobre a vendagem de álbuns do Ministério de Louvor Diante do Trono mencionados 

nessa pesquisa estão disponíveis no site Gospel Channel. Disponível em 

<http://www.gospelchannelbrasil.com.br/2012/11/os-cds-gospel-mais-vendidos-do-brasil.html> acesso 

em 04/01/2014, às 18h:04.  
36 Disponível em: http://www.diantedotrono.com/Discografia/diante-do-trono/ acesso em 11/12/2013, ás 

15h04.  

http://www.gospelchannelbrasil.com.br/2012/11/os-cds-gospel-mais-vendidos-do-brasil.html
http://www.diantedotrono.com/Discografia/diante-do-trono/
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trombones. O coral é composto por 130 vozes do Ministério de Música da IBL. O back 

vocal tem oito integrantes: Aline Neves, André Valadão, Eduardo Itaborahy, Érika A. 

Costa, Marcelo A. Costa, Nívea da Costa, Renata Valadão e Soraya F. Gomes. A 

cantora principal e líder do grupo é a própria Ana Paula Valadão.      

 Como o álbum foi gravado dentro do templo da Igreja Batista da Lagoinha, a 

disposição de todos os elementos musicais ficou restrita ao que eles tinham de espaço. 

Assim como o altar da igreja tem dois níveis, o naipe de metais ficou abaixo do altar, 

bem como os intérpretes de libras, no primeiro nível do altar o baterista e o baixista do 

lado esquerdo de quem vê 
37

, o tecladista e o guitarrista do lado esquerdo. Ana Paula 

Valadão ficou alguns passos à frente do back vocal no primeiro nível do altar; no 

segundo nível do altar o grupo de dança aparecia em algumas músicas, o coral ficou no 

primeiro nível da galeria lateral do lado esquerdo. Há flores enfeitando o altar e um 

tapete vermelho, letreiros laterais com as letras das músicas para que a comunidade 

possa acompanhar e cantar também. Pouco jogo de luzes e fumaça de gelo seco. Closes 

na plateia acontecem durante todo o álbum, esses closes são feitos sempre em pessoas 

com semblantes felizes, de olhos fechados, ou chorando com as mãos levantadas.  

 Ana Paula Valadão está vestida de blazer e calça social preta e camisa branca, 

cabelos longos e cacheados, pouca maquiagem. As mulheres do back vogal estão de 

vestido ou saia longa e os homens de calça social e terno. O naipe de metais está 

uniformizado com calça preta, camisa branca, gravata vermelha e colete xadrez. Os 

integrantes da banda estão de camisa branca e colete preto, apenas o baterista está de 

camisa branca e gravata preta. O grupo de dança aparece apenas em algumas músicas, 

com algumas integrantes no altar no segundo nível e outras espalhadas pela 

comunidade. As bailarinas vestem camiseta de manga longa amarela e saia longa 

laranja, os bailarinos camiseta laranja e calça preta. Na música Diante do Trono as 

dançarinas estão de vestido branco brilhante.  

 Ana Paula Valadão fala pouco durante todo o álbum, no final ela apenas diz que 

quem não tinha sido batizado pelo Espírito Santo podia ter essa experiência naquele 

momento. O show encerra com uma oração do pastor Márcio Valadão. Na questão 

musical eles mantêm durante todo o álbum o estilo balada romântica, que eles 

denominam como estilo louvor e adoração. Há pouca, ou praticamente nenhuma 

diferença na musicalidade em todas as canções. A temática das letras gira em torno da 

                                                   
37 Tomaremos como referência de lados sempre a perspectiva de quem vê.  
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grandiosidade, do poder de Deus, da conversão e nova vida, da fé e confiança 

individual, do pecado como escravidão, da batalha espiritual 
38

e do louvor como arma 

tanto contra os inimigos como para a libertação do pecado.  Vamos destacar a letra de 

Deus de amor: 

  Tantas lutas, tantas dores 
  Num deserto pareço estar 

  Mas te entrego os meus temores 

  Sei que em Ti, Senhor, posso confiar 

  Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança 

  Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança 

  Como é bom poder pertencer a um Deus de amor 

  Como é bom poder confiar em tua fidelidade 

  Eu descanso em Ti, eu espero em Ti 

  Eu te adoro, Deus de amor 

  Em Ti eu posso me alegrar 
  Com ousadia declarar 

  O Deus a quem eu sirvo 

  Nunca falhou e não falhará 

 Na letra é possível perceber o eu lírico com problemas, que tem passado por 

dificuldades, mas que confia em Deus para a resolução de todas as suas inquietações, 

pois Deus sempre é fiel, não falha e concederá ao ser humano tudo o que ele precisa. O 

individualismo é muito presente nas canções do grupo, bem como a analogia que eles 

fazem de que as lutas e as dificuldades da vida são períodos de deserto, inspirados em 

histórias bíblicas, como a do povo hebreu que caminhou 40 anos pelo deserto até chegar 

no que acreditavam ser a sua “Terra Prometida”, ou a tentação de Jesus, que também 

aconteceu no deserto.  

 Na capa (Fig.27) do álbum há uma foto do dia da gravação, mas quem aparece é 

o público, com os rostos embaçados, a foto está em tons dourados e pretos, o nome do 

grupo do lado direito escrito em destaque com letras nas cores branca e preta, abaixo a 

frase: “Gravação ao vivo”. O texto de contracapa é assinado pelo pastor Márcio 

Valadão: 

                                                   
38Consoante os movimentos que creem nessa prática, a batalha espiritual seria uma forma de entender a 

espiritualidade em que, estamos constantemente participando de uma batalha, uma guerra entre as forças 

do bem e do mal. E nesse sentido, a pessoa deve se proteger com práticas como a leitura bíblica o jejum, a 

oração. Nesse sentido, as forças do bem representadas pela Trindade, os anjos e os filhos da luz, ou seja, 

os filhos de Deus são diretamente “atingidos” pelas “forças inimigas”, enquanto as “forças do mal” são 

representadas por Satanás e seus demônios, mas também podem ser representadas pelos filhos das trevas, 

ou seja, aqueles que fazem e desejam o mal aos outros, através de magia, oferendas, "macumba", etc.  
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Diante do Trono é uma expressão de louvor e adoração Àquele que se 

assenta no trono. Mais de 7000 vozes se uniram para trazer ao coração 
do Rei Jesus, nossa, manifestação de amor. Ao ouvir estes cânticos, 

creio que mais uma vez estaremos “Diante do Trono”.  

Figura 27: Capa álbum Diante do Trono, 1998. 

 
Fonte: Site oficial Ministério de Louvor Diante do Trono 

 

 O segundo álbum do Ministério de Louvor Diante do Trono, Exaltado, foi 

gravado em 13/02/1999, também no templo da Igreja Batista da Lagoinha, e contou com 

a presença de sete mil pessoas. O álbum possui 12 músicas, 11 delas composições de 

Ana Paula Valadão, das quais uma canção ela divide a composição com o irmão André 

Valadão e uma é do compositor estadunidense Kevin Jonas, as músicas desse álbum 

são: Vem, Em Cristo Jesus, Este é o dia, Pra sempre, Já não há, Quero ser, Amigo 

Fiel(Ana Paula e André Valadão), Exaltado, Dono do meu coração, Santo Deus, A Ele 

a glória (Kevin Jones).   

 As posições da banda, do naipe de metais, do back vocal no altar da Igreja 

seguem a mesma do álbum anterior,  assim como as flores e o tapete vermelho como 

enfeites, nas laterais do altar letreiros com as letras das músicas. Bandeiras de vários 

países estão penduradas nos vidros da galeria. Ana Paula Valadão veste blusa, calça 

pantalona e blazer cinza, está de cabelo longo e cacheado. O naipe de metais está 

uniformizado, homens vestem camisa branca, calça social preta e gravata prata, as 

mulheres blusa branca e calça social preta. A banda não está uniformizada, porém a 

maioria dos músicos veste camisa branca e calça social. As mulheres do back vocal 

estão ou de vestido ou de blusa e saia, os homens de camisa e calça social, de coletes ou 

de paletós. O coral que está em uma das galerias do lado esquerdo, está também de 

blusa ou camisa branca e saia ou calça preta, e é composto por 200 vozes do Ministério 

de Louvor da Igreja Batista da Lagoinha.  O grupo de dança parece mais vezes que no 



106 

 

primeiro álbum, os bailarinos vestem calça e camiseta de manga cumprida branca e 

colete preto, as bailarinas saia colorida, blusa preta, colete branco e lenço verde 

amarrado no quadril. Em algumas canções os bailarinos dançam com véu branco.  

 A banda é composta por guitarra, baixo, teclado, viola, violão, violão 12 cordas, 

bateria. O naipe de metais por flauta, sax soprano, sax alto, sax tenor, trompetes, 

trompas, trombones. O back vocal é formado por nove integrantes: Érica A. Costa, 

Helena Tannure, João Lúcio Tannure, Josélio Ramalho, Marcelo A. Costa, Maximiliano 

Moraes, Nívea Costa Soares, Renata Souza Valadão e Soraya F. Gomes. O estilo 

musical utilizado continua sendo a balada romântica, com melodias que não tem 

praticamente nenhuma variação entre uma música e outra. Apenas na música Este é o 

dia é cantada no estilo country, na execução dessa canção, crianças sobem ao palco e 

cantam junto com o grupo, e as crianças da plateia brincam de bolinhas de sabão. Na 

última música A Ele a glória há participação especial de um casal angolano Fernando e 

Lysoka Ngury, um casal holandês Johanneke e Michele Lukasse e uma inglesa Sheyla 

Shore, que cantam o refrão da música em sua própria língua, eles estão vestidos com 

roupas típicas de seus países.  

 Praticamente em todas as músicas a cantora principal é a Ana Paula Valadão, em 

alguma delas há um dueto. As letras falam de salvação; da alegria do fiel pelo o que 

Deus faz em sua vida; da libertação das maldições, das feridas e das transgressões que 

Jesus oferece ao que nele acredita; do Deus que sempre está pronto para abençoar e 

suprir todas as necessidades humanas e que tem um plano para cada indivíduo; Jesus 

que “compra” os seres humanos através de seu sangue derramado por sua  morte na 

cruz;  estar na presença de Deus; louvor, adoração e remissão dos pecados sãos palavras 

muito recorrentes nas letras também. Vamos destacar a música Este é o dia, que faz 

referências há alguns versículos bíblicos, isso é muito recorrente nas letras do grupo e 

em suas falas durante o show, usar versículos bíblicos normalmente fora de seu 

contexto para justificar e legitimar as atitudes do grupo: 

  Este é o dia que o Senhor já fez, 

  No meu Deus eu me alegrarei! 

  Este é o dia que o Senhor já fez, 

  Me alegrarei e dançarei para o seu louvor! 

 

  Não importa aonde for, comigo sempre está, 

  O Senhor é meu pastor, nada me faltará! 
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  Sei que ao meu redor está o anjo do Senhor, 

  Vai à minha frente para me livrar de tropeçar! 

  Com meus lábios cantarei o Teu amor, Senhor, 
  Em todo o tempo, Tu és digno de louvor! 

  Pelo sangue de Jesus sou mais que vencedor, 

  Ele me amou, ele me comprou, me libertou! 

  Me alegrarei, 

  Me alegrarei, 

  Me alegrarei e dançarei para o Seu louvor! 

 O eu lírico está feliz porque tem mais um dia de vida, logo deve louvar e dançar  

ao Senhor por isso, ele também se alegra porque  Deus está sempre com ele provendo 

tudo e o livrando de todos os perigos numa referencia quase que literal aos versículos 

bíblicos do Salmo 118:24; do Salmo 23:1; do Salmo 34:7; do Salmo 51:15 e  do 

Apocalipse 5:9.  Nesse álbum Ana Paula Valadão fala um pouco mais do que no 

anterior, e assim como o primeiro o álbum encerra com uma oração feita pelo pastor 

Márcio Valadão. A capa (Fig.28) do álbum  é  dourada com a palavra Exaltado em 

branco no meio, e uma grande letra E que toma conta da capa inteira, a frase gravação 

ao vivo aparece no canto inferior esquerdo e o nome Diante do Trono no canto inferior 

direito. No fundo da imagem palavras que remetem ao que Deus e Jesus são, segundo os 

escritos bíblicos, tais como: consolador, pai da eternidade, Leão da tribo de Judá.  

Figura 28: Capa álbum Exaltado, 1999. 

 

Fonte: Site oficial Ministério de Louvor Diante do Trono 
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3.4.2- Águas purificadoras, 2000 

 

 

 O terceiro álbum do grupo Águas Purificadoras, foi o primeiro a ser gravado 

fora do templo da Igreja Batista da Lagoinha, pois segundo informações do site oficial 

do grupo sobre essa gravação:  

Os portões da igreja deixaram de ser suficientes. As composições 

passaram a ser exclusivamente assinadas por Ana Paula Valadão. O 

primeiro grande palco foi montado. Em julho de 2000 a gravação do 

CD Águas Purificadoras reuniu, no Parque de Exposições da 
Gameleira, em Belo Horizonte, 70.000 pessoas de vários estados 

brasileiros. Em um palco de 16 metros, músicos, orquestra, cantores e 

coral dividiram a mesma estrutura pela primeira vez. As vendagens 
surpreenderam e se multiplicaram, consolidando a excelência como 

padrão do Diante do Trono.
39 

 A partir desse momento o grupo já dá os primeiros sinais de uma produção 

musical da música cristã protestante como mega-espetáculo de entretenimento para o 

público evangélico. Durante a própria apresentação Ana Paula Valadão se refere ao 

público que estaria escutando o álbum: “Você que está aqui e você que está ouvindo 

esse CD”. O álbum é composto por 10 músicas, e como as informações acima relatam, 

todas são composições da Ana Paula Valadão, as canções são: Tempo de Festa,Eu 

quero o avivamento, A vitória da cruz, À sombra do Altíssimo, O cheiro das águas, 

Águas purificadoras, O bálsamo de Gileade, Deus é fiel, O Espírito e a nova dizem: 

“Vem”. Esse álbum vendeu 975 mil cópias.  

 No palco o coral está atrás, o naipe de metais no lado direito, e a banda do lado 

esquerdo,  o back vogal a frente do coral. Flores são usadas para enfeitar. O grupo de 

dança fica em dois palcos menores um pouco á baixo da altura do palco principal, um 

do lado direito e outro do lado esquerdo. Ana Paula Valadão veste pantalona, blusa e 

blazer pink, de cabelos cacheados e preso. O naipe de metais está uniformizado com 

terno, camisa e gravata preta. O coral  está de beca cinza. Os homens do back vogal de 

terno e gravata, as mulheres de calça social, de blusa, ou blazer, ou coletes. Os 

integrantes da banda estão ou de terno ou de camisa e calça social. O grupo de dança 

está de roupa branca.  Nesse álbum eles dançam e pulam muito mais que os dos 

primeiros trabalhos. E a partir daqui um momento que eles denominam como 

                                                   
39 Site oficial do Ministério de Louvor Diante do Trono, disponível em:  

http://www.diantedotrono.com/Discografia/aguas-purificadoras/ acesso em 12/12/2013, às 17h34.  

http://www.diantedotrono.com/Discografia/aguas-purificadoras/
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espontâneo começa a acontecer. Nesse momento ocorre  a repetição de músicas, ou a 

repetição de frases musicadas, momentos de oração, uma palavra de Ana Paula Valadão 

ou de André Valadão, contudo apesar de ser denominado espontâneo observamos no 

transcorrer dos outros trabalhos que os momentos seguem o mesmo padrão e acontecem 

sempre nos mesmos momentos do show,  ou seja, logo depois da terceira música, no 

meio do show, na hora em que eles cantam a canção que dá nome ao álbum e no fim da 

apresentação.  

 A banda é composta por teclado, bateria, baixo, guitarra, violão de 12 cordas, 

violão e percussão. O naipe de metais é composto por sax alto, sax tenor, sax soprano, 

trompetes, trompas e trombones. Os integrantes do back vocal são: André Valadão, 

Graziela F. Santos, Helena Tannure, Mariana Valadão, Maximiliano Moraes, Nívea 

Costa Soares, Renata de S. Valadão, Soraya F. Gomes, Érica Costa e Marcelo Costa.  O 

coral é composto por 500 vozes, e seus integrantes são do Ministério de Louvor da IBL. 

As temáticas das letras giram em torno da guerra espiritual; da alegria que Jesus 

concede ao levar sobre ele todas as feridas das pessoas; do avivamento; do triunfo sobre 

o pecado; dos planos do Senhor que nunca poderão ser frustrados; da água que purifica, 

dá esperança, limpa, cura, de Deus como um rio; da criação e das nações celebrando a 

Deus. Comparações de Jesus como o leão, o cordeiro de Deus e da igreja como noiva de 

Cristo são assuntos bastante recorrentes também. Vamos destacar a letra de Eu quero o 

avivamento:     

  Em toda a terra pode se ouvir 

  Um novo som que começa a surgir 

  A adoração de um povo justo e restaurado 
  Um som de avivamento 

  Em toda a terra começa a queimar 
  Um fogo santo que vai incendiar 

  As fortalezas das trevas tudo o que é impuro 

  Queima, fogo do espírito 

  Quero ouvir este som 

  Quero ser parte deste povo 

  Queima em mim o teu fogo 

  Do avivamento 

  Em toda a terra sinto o soprar 
  De um vento forte que me faz voar 

  É um sopro do céu, livre e impetuoso 

  Sopra, vento do espírito 
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  Na terra seca começa a chover 

  Uma chuva fresca que Deus faz descer 
  Abre rios nos desertos, fontes nos vales 

  Chuva, de águas vivas 

  Quero voar em tuas asas 

  Sopra em mim o teu vento 
  Quero dançar em tua chuva 

  Do avivamento 

 Na letra uma mistura de elementos como fogo, chuva e vento como aqueles que 

trazem consigo o avivamento. Em mais uma mistura de versículos bíblicos foram se seu 

contexto para legitimar o tempo que o Ministério de Louvor Diante do Trono acredita 

ser o “tempo de avivamento”.  Avivamento este que o próprio grupo, com suas canções 

e ações ajuda a promover. Na capa (Fig.29) do álbum a foto de um rapaz prostrado em 

uma terra seca, com as mãos abertas e uma luz do céu que fica mais intensa perto de 

suas mãos.  O nome do grupo no canto inferior direito, o nome do álbum no canto 

superior direito, uma linha branca, acima e abaixo da foto com a letra da música título 

Águas purificadoras, e no canto inferior esquerdo a frase “ao vivo”. O texto de 

contracapa relata os detalhes da gravação e é assinado pelo pastor Márcio Valadão:   

Na noite de 15 de julho de 2000, milhares de cristãos de todo o Brasil, 

se uniram aos membros da Igreja Batista da Lagoinha, formando um 
coral com 70.000 vozes para a gravação do terceiro projeto ao vivo do 

Diante do Trono No parque da Gameleira, em Belo Horizonte a unção 

do Espírito Santo foi sensível! A Glória de Deus, em sua manifestação 
divina, uma realidade! Que essas canções levem você a desfrutar de 

todos os benefícios das águas purificadoras.  

 O ano 2000 também foi importante para o grupo, pois foi o ano em que eles se 

tornaram uma empresa, com departamentos e estrutura administrativa, independente da 

Igreja Batista da Lagoinha. Eles também criaram o “Centro de Formação Missionária 

Diante do Trono”, que visa capacitar e orientar pessoas sobre questões de música,  

louvor e adoração nas igrejas locais e também formação missionária para atuação tanto 

no Brasil quanto no exterior. Foi neste ano também que Ana Paula Valadão casou-se 

com o pastor Gustavo Bessa40. 

 

 

 

 

 

                                                   
40 Ibidem: disponível em: http://www.diantedotrono.com/capitulo-3/ acesso em 12/12/2013 às 20h:04.  

http://www.diantedotrono.com/capitulo-3/
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Figura 29: Capa álbum Águas  Purificadoras, 2000. 

 

Fonte: Site oficial Ministério de Louvor Diante do Trono  

3.4.3- Preciso de Ti,  2001 

 

 

 O quarto álbum do Ministério de Louvor Diante do Trono, Preciso de Ti, foi 

gravado no estádio Governador Magalhães Pinto, conhecido popularmente como 

Mineirão, em Belo Horizonte, MG, e contou com a presença de 210 mil pessoas. O 

álbum possui 11 músicas, todas são composições de Ana Paula Valadão: Quero subir, 

Em teus átrios, Insaciável, Conhecerei, Mais que tudo, Ouve Senhor, Deus de milagres, 

Coração igual ao teu, Preciso de ti, Leva-me, Em toda a Terra. Com esse álbum o 

grupo recebeu seus primeiros prêmios no Troféu Talento
41

, o de melhor grupo do ano e 

o de melhor música do ano, com a canção Preciso de ti. O álbum vendeu 2 milhões de 

cópias.  

 A banda e o back vogal ficam do lado esquerdo do palco, no meio o naipe de 

metais e do lado esquerdo o coral. Flores continuam sendo utilizadas para enfeitar o 

palco. O grupo de dança fica num palco lateral do lado esquerdo e participa ativamente 

de praticamente todas as músicas, e a partir desse álbum faz várias trocas de roupas 

durante o show. Telões redondos nas duas laterais do palco transmitem a imagem do 

show. O jogo de luzes é bastante utilizado. Contudo a fotografia do vídeo é muito 

                                                   
41 O Troféu Talento foi criado em 1995 por iniciativa da Rede Aleluia, emissora de rádio da Igreja 

Universaldo Reino de Deus para premiar os destaques da música gospel. Os prêmios eram divididos em 

várias categorias e estilos musicais incluindo pop, rock, rap, blackmusic e louvor e adoração, eram 

apresentados anualmente em São Paulo. Entre 1995 e 1996, a premiação era chamada de Troféu FM 105, 

até que em 1997 passou a ter o nome Troféu Talento. No Site Oficial da Premiação os organizadores 

informaram que o evento encerrou suas atividades em 2010.  

Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Trof%C3%A9u_Talento, acesso em 13/12/2013, ás 14h00.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/1995
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Aleluia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Universal_do_Reino_de_Deus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Universal_do_Reino_de_Deus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rock
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rap
http://pt.wikipedia.org/wiki/Black_music
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_gospel
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/1997
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trof%C3%A9u_Talento
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escura. Ana Paula Valadão usa calça pantalona e blusa de manga cumprida com brilho 

na cor bordô, cabelos cacheados presos. O coral está de beca cinza e vermelha com o 

desenho de uma pomba. Os homens do back vocal usam terno cinza e camisa bordô, as 

mulheres blazer e calça bordô. O naipe de metais de terno preto. Os integrantes da 

banda também usam ternos.  

 O coral é composto por 150 vozes, com integrantes do Ministério de Louvor da 

Igreja Batista da Lagoinha. A banda é composta por: teclado, guitarra, violão, violão 12 

cordas, baixo e bateria. O naipe de metais: sax alto, sax tenor, oboé, trompetes, trompas 

e trombones. O back vocal é composto por nove integrantes: André Valadão, Graziela 

Santos, Helena Tannure, João Lucio Tannure, Marina Valadão, Maximiliano Morais, 

Nívea Costa Soares, Renata de S. Valadão e Soraya Gomes. O estilo musical é a balada 

romântica. A temática das letras é baseada na adoração à Deus; na busca pela presença 

de Deus com sacrifícios de louvor; celebração com dança e festa; da salvação como uma 

restauração da feridas e cura das doenças; da batalha espiritual; do perdão e da busca 

por santificação; da vida que só tem sentindo se estiver em Deus. Vamos destacar a letra 

de Deus de milagres: 

  Quem é este que faz o mar se acalmar 
  E a tempestade obedece a sua voz? 

  Quem é este que anda sobre as águas 

  E por onde passa tudo pode transformar? 

  Quem é este que todas as coisas pode ver 
  E o coração do homem pode sondar? 

  Quem é este que cura as doenças 

  E o corpo e alma pode restaurar? 

  O seu nome é Jesus 
  O filho de Deus 

  Morreu na cruz em meu lugar 

  Mas a morte venceu e ressuscitou 

  Igual ao meu Deus não há 

  O meu Deus é um Deus de milagres 
  Não há limites para o Seu poder agir 

  Realiza o impossível 

  Para Ele nada é tão difícil 
  E o maior milagre já operou em mim 

  E o maior milagre quer operar em ti 

  Quem é este que fecha a boca dos leões 

  E na fornalha ardente pode passear? 

  Quem é esse que ressuscita os mortos 
  E uma nova vida faz o homem experimentar? 

  Quem é este que abre as portas das prisões 
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  E em liberdade faz seus servos caminhar? 

  Quem é este que diz: "Venho sem demora 

  Pra minha amada noiva buscar"? 

 A exaltação dos milagres de Deus é sempre muito frequente nas composições do 

Ministério de Louvor Diante do Trono, o Deus mágico que sempre irá realizar 

impossíveis da vida dos seus seguidores. Observamos na letra a citação de vários 

milagres que Jesus realizou, segundo a narração bíblica. Porém acontece a  confusão 

entre Deus, Jesus e Senhor. Canta-se sobre  o Deus de milagres, mas o trecho que segue 

expressa algum milagre que Jesus realizou. A diferença entre a crença na trindade, no 

Deus pai, Deus filho e Deus Espírito Santo sempre aparece de uma forma misturada, o 

que de certa forma pode gerar uma confusão de interpretação. Isso acontece em várias 

outras canções do grupo.   

 Na capa (Fig.30) uma foto com um fundo escuro e uma mão de um adulto 

segurando a mão de uma criança, com o nome do álbum logo acima das mãos escrito 

com letras brancas, no canto inferior direito o nome do grupo. No texto de contracapa as 

principais informações sobre o show, com destaque para a informação que naquele 

show havia sido o maior público registrado dentro do estádio do Mineirão:  

Na noite de 14 de julho de 2001, o estádio do Mineirão em Belo 

Horizonte/MG, recebeu o seu maior público e foi transformado em um 

templo. Cerca de 210 mil adoradores vindo de todo o Brasil e de 

outros países levantaram suas vozes e seus corações para a gravação 
deste CD: PRECISO DE TI, que expressa através de suas onze 

músicas o clamor por mais comunhão e intimidade com Deus. Em 

PRECISO DE TI há mais do que canções, há orações em forma de 
músicas que nos levam a estar “Diante do Trono” pela quarta vez.  

 Esse é o primeiro álbum que o pastor Gustavo Bessa, esposo da Ana Paula 

Valadão, traz uma mensagem, ele fala dos milagres de Jesus, destacamos a seguinte 

frase dita por  ele: “As pessoas queriam ver os milagres, os sinais e não o alvo. E isso é 

pecado, tirar o olho de Deus e colocar os olhos no milagre.” Percebemos que apesar da 

insistência nas letras do grupo em tratar do tema dos milagres de Deus, o próprio 

Gustavo Bessa faz uma crítica a esse tipo de comportamento humano, o que de certa 

forma revela uma contradição entre o discurso da mensagem e o discurso das músicas 

do grupo. Outro momento que aparece pela primeira vez em um álbum do grupo é o 

momento profético ou de “clamor pela nação”. Esse momento consiste numa oração 

feita pela Ana Paula Valadão, ou por algum outro membro do grupo em favor dos 

problemas do Brasil, e também uma confissão dos pecados da nação, tais como 
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prostituição, festas da carne e corrupção. É uma oração que em determinado momento é 

feita em “línguas estranhas”, com gritos e em que vários integrantes da banda estão de 

joelhos ou deitados chorando. Outra pessoa que sempre aparece para realizar esse 

momento é a Ezenete Rodrigues, considerada a “intercessora” oficial do grupo, e da 

família Valadão. Quando os álbuns começam a ter making off, é possível ver que um 

grupo de intercessores de Belo Horizonte junto com  Ezenete Rodrigues fazem 

momentos de oração no lugar onde o show será realizado, durante alguns dias que 

antecedem a gravação. Esse momento são o que eles acreditam ser “um momento de 

cobertura espiritual do lugar”, pois  creem na “batalha espiritual”.  

 Durante esse show também mostram um vídeo sobre a Índia, pois uma quantia 

da renda arrecadada com a venda dos álbuns vai para um projeto que ajuda a tirar 

meninas entre quatro e 10 anos da prostituição infantil. Na narração do vídeo é dito que 

a pobreza enfrentada por países como a Índia está ligada ao fato de ser  um país 

hinduísta e islâmico, ou seja, por não serem cristãos eles padecem de mazelas. Mais 

uma vez a questão da batalha espiritual aparece forte na mensagem do grupo. Notamos 

que para o grupo todos os problemas sociais, políticos e econômicos do mundo serão 

resolvidos quanto os “poderes do mal” forem “vencidos com muita oração no mundo 

espiritual.”  Na última música do álbum, meninas indianas que foram ajudadas pelo 

projeto do grupo, dançam com roupas típicas.  

Figura 30: Capa álbum Preciso de Ti, 2001. 

 
Fonte: Site oficial Ministério de Louvor Diante do Trono  
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3.4.4 - Nos braços do Pai,  2002 

 

 

 O álbum Nos braços do Pai, o quinto lançado pelo Ministério de Louvor Diante 

do Trono foi gravado no dia 13/7/2002 na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, 

Distrito Federal. A escolha da Esplanada dos Ministérios não aconteceu por acaso, pois 

em outubro daquele ano aconteceria as eleições presidências, e o grupo tinha um certo 

alinhamento de discurso com um dos candidatos a presidência da República. Segundo 

informações do site oficial do grupo o palco do show tinha 78 metros de largura, e 

contou com a presença de um público de 1milhão e 200 mil pessoas
42

. No álbum estão 

gravadas 11 músicas e todas são composições de Ana Paula Valadão: Tua Chuva, De 

todo o coração, Invoca-me, Nos braços do Pai, Vem de ti, Senhor, No Teu altar, Amigo, 

Brasil, Eu sou do meu Amado. Com este álbum o Ministério recebeu o Troféu Talento 

de melhor grupo do ano e o de melhor CD de Louvor e Adoração. De todos os álbuns 

aqui analisados é o que tem a maior duração, 193 minutos,  enquanto os demais tem em 

média 125 minutos.    

 No palco o coral se posiciona ao fundo, uma metade do lado direito e outra do 

lado esquerdo; ao centro o naipe de metais e a banda; à frente o back vocal. Mais uma 

vez flores são utilizadas para enfeitar o palco. A partir desse álbum, nos closes feitos na 

plateia é possível ver algumas pessoas com faixas na cabeça ou camisetas com o nome 

do grupo ou com o nome do álbum, revelando assim certa característica de fã clube, 

típico de shows de banda e artistas seculares. As câmeras fazem closes também no 

pastor Márcio Valadão, que está num canto na lateral do palco. Num dos cantos no 

palco uma mulher vai durante o show fazendo a pintura de um quadro de uma mão que 

se estende do céu para um homem com expressão de sofrido na terra. 

 Ana Paula Valadão veste pantalona e blusa branca brilhante, está de cabelos 

alisados compridos, e ao contrário dos trabalhos anteriores está bem maquiada. As 

mulheres do coral estão de blusa azul claro e calça preta, os homens de terno preto e 

camisa e gravada azul. Os integrantes da banda usam calça social preta e camisa azul. O 

naipe de metais terno preto e camisa azul, as mulheres blusa e calça social azul. As 

mulheres do back vogal usam calça social e blusa azul, os homens termo preto e camisa 

azul. Percebe-se assim que nesse álbum há uma preocupação com a uniformização 

                                                   
42 Disponível em: http://www.diantedotrono.com/Discografia/nos-bracos-do-pai/, Acesso em 14/12/ 2013, 

ás 9h00.  

http://www.diantedotrono.com/Discografia/nos-bracos-do-pai/
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homogênea de todos os integrantes do grupo. O grupo de dança troca de roupa durante o 

show.  

 A banda é composta por teclado, bateria, baixo, guitarra, violão de 12 cordas, 

violão e percussão. O naipe de metais é composto por sax alto, sax tenor, sax barítono, 

trompetes, trompas, trombones e cordas. O coral é formado por 120 vozes, de membros 

do ministério de louvor da igreja Batista da Lagoinha.  O back vocal tem 11 integrantes:  

André Valadão, Clay Peterson de Oliveira, Graziela F. Santos, Helena Tannure, José 

Lúcio Tannure, Mariana Valadão, Maximiliano Moraes, Nívea Soares, Renata S. 

Valadão, Soraya F. Gomes, Sarah R. Ferreira. A musicalidade continua a mesma, no 

estilo balada romântica. As letras giram em torno do Deus que realiza todas as 

necessidades e desejos do ser humano; da busca do fiel por uma relação mais profunda 

com Deus; do pecador que encontra em Deus seu abrigo e seu libertador; da provisão 

que Deus dá aos seus filhos; do Deus que restaura, acolhe, cura e transforma o pecador; 

da busca pelo avivamento; dos louvores como forma de sacrifício no altar de Deus. 

Vamos destacar a letra de Invoca-me:   

  Filho meu, estou aqui 
  Esperando o momento 

  De te encontrar 

  Quero te abraçar 

  Filho meu, não desisti 
  Os meus braços  

  Estão estendidos para ti 

  Vem correndo, vem pra mim 

  Invoca-me, eu te ouvirei 

  Serei achado de ti 
  Tua sorte Eu mudarei 

  Achega-te a mim 

  Eu também me achegarei 
  Te tomarei em meu colo 

  Novas veste te darei 

  Filho amado 

 Como acontece em outras músicas desse álbum o eu lírico é o próprio Deus, que 

vem ao encontro do ser humano, que está sempre de braços abertos para receber o 

pecador, e restaurar sua vida  e “mudar sua sorte”. Um Deus que trabalha em prol do ser 

humano e sacia todas as suas necessidades. Nessas letras o centro da criação parece o 

ser humano e não Deus. Como o álbum tem por título Nos braços do Pai, durante as 

falas de Ana Paula Valadão ela se refere muitas vezes a pessoas que não tiveram um 
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bom pai, ou sequer sabem quem é seu pai, essas pessoas podem encontrar em Deus o 

verdadeiro pai, que é amoroso, que cuida das feridas, que é abrigo contra todos os 

males. O texto bíblico da história do filho pródigo também é muito citado. 
43

 

 Num dos momentos de oração, Ana Paula Valadão faz criticas a liturgia dos 

cultos que várias igrejas protestantes brasileiras realizam: “Vamos colocar por terra toda 

a frieza de espírito, a frieza espiritual Quantas vezes nossos cultos tem uma liturgia e o 

Espírito Santo tem que ficar lá do lado de fora. A presença do Senhor não é real em 

nosso meio. Porque preferimos fazer um programa da vontade de homens, quando a 

vontade de Deus ainda que seja diferente da nossa é sempre a melhor”. No momento de 

clamor pelo Brasil, Ana Paula Valadão faz críticas às festas populares brasileiras e à 

Igreja Católica: “ Que caiam por terra os feriados mundanos, a perversidade, o carnal, a 

prostituição, a sensualização, a idolatria a imagens de barro, a pornografia, a perversão 

sexual da terra do samba. Restaura a sexualidade do povo brasileiro, de famílias santas e 

curadas.” Na oração ela também fala das eleições presidenciais que aconteceriam 

naquele ano, da segurança nacional, e diz que desde os tempos dos índios o Brasil só 

vem piorando. O álbum termina com uma mensagem do Pastor Márcio Valadão e uma 

oração coletiva.  

 A capa do álbum tem o desenho de um homem barbudo de branco, segurando 

um garoto  de roupa marrom no colo, ambos de olhos fechados, num fundo azul. Acima 

do desenho o nome do grupo, abaixo o título do álbum. No texto de contracapa detalhes 

sobre a escolha do nome e do dia da gravação:  

A revelação mais forte  da fé cristã é o conhecimento de deus como 
pai. Este conceito de paternidade divina nos conduz a experimentar, 

através de Jesus Cristo a graça de vivermos como filhos de Deus e 

como parte de uma grande família. É “Nos Braços do Pai” que 
encontramos a expressão maior de amor, aceitação, carinho, provisão 

e valor. É “Nos Braços do Pai” que a deixa de ser doutrina e passa a 

ser relacionamento. Em um ato profético, 1.200.000 pessoas se 

reuniram na  Esplanada dos Ministérios em Brasília/DF, na noite de 
13 de julho de 2002, para adorar ao Pai, que revelou o Seu coração a 

cada um de Seus filhos e á nossa nação.  

  

 

 

                                                   
43 Lucas capítulo 15, versículos de 11-24. 
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Figura 31: Capa álbum Nos braços do Pai, 2002 

 
Fonte: http://www.diantedotrono.com/Discografia/nos-bracos-do-pai/ 

 

3.4.5- Quero me apaixonar, 2003 

  

 

 O sexto álbum, Quero me apaixonar, foi gravado no Campo de Marte, cidade de 

São Paulo,  no dia 10/7/2003 e contou com a presença de 2 milhões de pessoas. Nessa 

gravação  o público foi convidado a levar também um quilo de alimento, que foram 

doados para cidades em estado de emergência no norte do estado de Minas Gerais, a 

arrecadação conseguiu juntar 40 toneladas de alimentos.
44

  O álbum é composto por 10 

músicas, oito são composições de Ana Paula Valadão e duas composições de seu irmão 

André Valadão, as músicas são: Manancial (remix), Com intensidade, Invoco o Senhor, 

Lugares altos,  Quero me apaixonar, Seja o centro, Quero tocar-te (André Valadão), Tu 

és o Cordeiro, Eu nasci de novo (André Valadão), História de amor. Com esse álbum o 

grupo recebeu cinco prêmios do Troféu Talento, melhor grupo do ano, melhor CD de 

louvor e adoração, melhor CD ao vivo, melhor CD do ano e a Ana Paula Valadão 

ganhou o prêmio de melhor intérprete feminino.     

 Esse álbum começa com uma imagem do trânsito de São Paulo, na sequência 

pessoas falando breves frases sobre o porquê precisam se apaixonar novamente por 

Jesus. Na primeira música Ana Paula Valadão faz uma coreografia junto com o grupo 

de dança. Três telões luminosos atrás do palco projetam luzes e imagens durante todo o 

show. Dois telões nas laterais do palco mostram as imagens do show e as letras das 

músicas.  O coral se posiciona em forma de U, uma parte na lateral esquerda, uma no 

fundo e outra no lado direito, a banda do lado esquerdo, o back vocal no meio, em 

                                                   
44

Números informados no site oficial do Grupo, disponível em: http://www.diantedotrono.com/capitulo-

5/, acesso dia 16/12/2013, ás 14h32.   

http://www.diantedotrono.com/capitulo-5/
http://www.diantedotrono.com/capitulo-5/
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degraus, e do lado direito o naipe de metais. Ana Paula Valadão veste um casaco 

amarelo, blusa verde e uma camiseta de manga comprida preta por baixo, e calça 

marrom, na segunda música ela tira o casaco, ela está de cabelos compridos levemente 

cacheados. As mulheres do coral usam túnica e calça vermelha, os homens blusa 

vermelha e calça social bege. O naipe de metais está de uniforme azul. O back vocal e a 

banda não seguem um padrão de vestimenta. O grupo de dança troca de roupas durante 

o show. Nesse álbum também alguns jogos de imagens, com distorções são utilizados 

na edição.  

 O coral é composto por 120 vozes de membros do Ministério de Louvor da IBL. 

Os instrumentos da banda são: teclado, guitarra, violão, baixo, bateria e percussão. O 

naipe de metais é composto por: sax alto, sax tenor, sax barítono, trompetes, trompas, 

trombones. Há também uma orquestração de cordas. O back vocal possui 10 

integrantes: André Valadão, Clay Peterson, Graziela F. Santos, Helena Tannure, João 

Lucio Tannure, Mariana Valadão, Maximiliano Moraes, Nívea Costa Soares, Renata 

Valadão, Soraya F. Gomes. Ana Paula Valadão continua sendo a líder do louvor e 

principal cantora do grupo. A linha musical é a mesma, balada romântica.  Os temas das 

letras giram principalmente em torno da volta ao amor de Deus, com frases como 

“Quero me apaixonar por ti outra vez.” O grupo usa de sentimentos dos relacionamentos 

humanos como se apaixonar para expressar seu amor á Deus. Arrependimento, louvor,  

salvação, transformação de vida, Jesus como o centro da existência humana e como o 

cordeiro que foi levado em sacrifício para a remissão dos pecados humanos, são temas 

recorrentes nesse álbum, assim como a batalha espiritual,sobre esse tema destacamos a 

letra de Invoco o Senhor:   

  Invoco o Senhor digno de ser louvado 

  Invoco o Senhor digno de ser louvado  
  Serei salvo dos meus inimigos 

  Serei salvo dos meus inimigos  

  Serei salvo dos meus inimigos 
  O Senhor é minha rocha, meu Libertador 

  O meu Deus, o meu escudo, 

  A força da minha salvação 
  Com ele desbarato exércitos 

  Com meu Deus eu salto muralhas 

  Quem é Deus se não o Senhor ? 

  O Deus que me cingiu de força 
  Adestrou minhas mãos para o combate 

  Pôs em fuga os meus inimigos 

  Os persegui e os alcancei 
  Os destruí e os esmaguei 
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  E não puderam levantar-se 

  O Deus que por mim tomou vingança 
  E me livrou dos meus inimigos 

  A ele eu cantarei 

  O Senhor é minha rocha, meu Libertador 
  O meu Deus, o meu escudo, 

  A força da minha salvação 

  Na letra a temática de guerra e batalha espiritual está muito presente, 

principalmente com o uso de palavras como: “inimigo”, “escudo”, “desbarato”, 

“exércitos”, “cingiu”, “vingança”, “adestrou”, “combate”, “destruí”, “esmaguei”. 

“persegui”, “fuga”. Cantam um Deus de combate, de vingança, bem distante  da 

imagem de um Deus amoroso também comum na mensagem do cristianismo. As letras 

que remetem a imagem do Deus de guerra do Antigo Testamento. Podemos dizer que de 

certa forma a letra chega a incitar a violência e a intolerância religiosa. No meio do 

álbum aparecem pessoas no vídeo dizendo o que é mais importante para elas. Algumas 

citam a família, outras o trabalho, outras os  bens materiais, Ana Paula Valadão aparece 

no final e diz:  “Nada é mais importante para mim do que o Senhor”. Momentos de 

oração e de “clamor” pelo Brasil também acontecem nesse trabalho.   

 Na capa (Fig.32) do álbum há uma foto de árvores no que parece ser um jardim, 

com muitas folhas no chão, no tronco da árvore que aparece mais a frente da foto há um 

coração com a palavra “Jesus” dentro, que aparece esculpido no tronco. O título do 

álbum está escrito na parte de baixo da foto com letras brancas, e abaixo o nome do 

grupo. No texto de contracapa os detalhes da gravação:  

Na noite de 10 de julho de 2003, no Campo de Marte na cidade de São 
Paulo, cerca de dois milhões de corações se uniram para esta 

gravação. Foram momentos gloriosos sob a unção do Espírito Santo, 

levando-nos a uma manifestação de amor e adoração ao nosso bendito 

salvador, Jesus Cristo. “Quero me apaixonar” é a nossa expressão de 
amor, pois Ele nos amou, Ele se apaixonou primeiro.  
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Figura 32: Capa álbum Quero me apaixonar, 2003. 

 
Fonte: Site oficial Ministério de Louvor Diante do Trono  

 

3.4.6 - Esperança, 2004 

 

 

 O álbum Esperança, sétimo do MLDT, foi gravado no centro administrativo da 

cidade de Salvador, no dia 10/7/2004, e contou com a presença de um milhão e 200 mil 

pessoas. O álbum possuí 11 músicas, todas composições de Ana Paula Valadão: Quem é 

Deus como o nosso Deus?, Descanso em Deus, A cada manhã, Tua presença, Quando a 

tempestade vem, Esperança, Meu filho, não temas,  Eis-me aqui, Isaías 53, Tu és a 

minha coroa e  Salvador. Por esse álbum o grupo recebeu o Troféu Talento de melhor 

CD de Louvor e Adoração, melhor CD do ano e melhor grupo de louvor. Esse álbum 

vendeu 690 mil cópias.  

 O álbum começa com uma criança no palco declamando o Salmo 115. No centro 

do fundo do palco um painel com a palavra “esperança” escrita em branco, e dois telões 

de luzes, um de cada lado. Outros telões nas laterais do palco mostram o show. A banda 

está do lado esquerdo e o baterista está no meio do palco, o naipe de metais do lado 

direito, e o back vocal á frente da bateria num tablado azul. Na parte debaixo do palco 

está escrito com letras em branco o nome do grupo. Ana Paula Valadão veste uma blusa 

pink na qual  está estampada  a bandeira do Brasil estilizada, e o bordado de uma flor e 

calça jeans. Seu cabelo está levemente cacheado e, pela primeira vez na metade do 

show, ela troca de roupa, coloca uma blusa branca com brilho e uma calça pantalona 

também branca, além de um lenço branco pendurado no ombro esquerdo copiando 

formas de agir de celebridades da música secular.  O naipe de metais usa camiseta verde 

também com a palavra “esperança” estampada no meio. A banda se veste sem padrão, O 

back vocal usa roupas livres, menos sociais, nas cores verde ou amarelo. O coral que 
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está posicionado abaixo e de frente para o palco usa camiseta azul clara com a palavra 

esperança estampada no meio.  

 O coral é composto por 4.500 vozes de membros de várias igrejas da Bahia. A 

banda é composta por teclado, guitarra, violão de seis cordas, violão de 12 cordas, 

baixo, bateria e percussão. O naipe de metais possui sax alto, sax tenor, trompetes, 

trompas, trombones. Nesse álbum também há um naipe de cordas, composto de 

violinos, violas, violoncelos e contrabaixo. O back vocal tem 10 integrantes: André 

Valadão, Clay Peterson, Graziela Santos, Helena Tannure, João Lucio Tannure, 

Mariana Valadão, Maximiliano Moraes, Nívea Costas Soares, Renata Valadão e Soraya 

Gomes. Ana Paula Valadão continua sendo a principal vocalista e líder de louvor. O 

estilo musical é o mesmo, balada romântica, apenas na primeira música existe uma 

variação, com o uso dos tambores, o que deixa o ritmo mais próximo ao estilo musical 

baiano, nessa música um grupo local Tambores Ungidos faz uma participação especial. 

Os temas das letras expressam a grandiosidade de Deus e seu “incansável” e “infalível” 

trabalho em prol da humanidade; Deus também é tudo o que a humanidade precisa. 

Outro tema recorrente é o louvor pela presença de Deus, assim como o sacrifício de 

Jesus que tirou todo o mal do mundo e é o salvador. Vamos destacar a letra da música 

título do álbum Esperança:        

  Quando estou só 
  E o choro parece querer chegar 

  E um sentimento de temor 
  Como será o amanhã que eu não vejo 

  E quer me assustar? 

  Oh, meu Deus! Ajuda-me a confiar 

  Quando os sonhos se frustram 

  Ou parecem não se realizar 
  Quando as forças se acabam 

  Tudo o que eu sei é te adorar 

  Quando as feridas 

  Do meu coração não querem sarar 
  E me atrapalham a visão 

  Tuas promessas são tão grandes 

  E as lutas querem me esmagar 

  Oh, meu Deus! Ajuda-me a avançar 

  Tua presença me aquieta a alma 
  E me faz ninar 

  Como um bebê que não precisa se preocupar 

  A minha vida escondida em tuas mãos está 

  Oh, meu Deus! Em Ti eu posso descansar 
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  A esperança renasce 

  E a certeza de que perto estás 
  Tua paz me invade 

  Pois tudo o que sei é Te adorar 

  É Te adorar 

 Na letra o eu lírico parece estar em crise de fé e falta de esperança, mas que 

quando se lembra da presença de Deus e de tudo o que ele pode fazer fica feliz para 

adorá-lo. É interessante notar que os sonhos não podem ser nunca frustrados ou 

demorados de acontecer, é como se Deus tivesse a obrigação de atender a todos os 

desejos e anseios humanos. Ele não é o centro da mensagem e da vivência humana e 

sim a humanidade. Não se pode ter dor, ou problemas na vida, tudo foi levado por Jesus 

na cruz e vai ser restaurado por Deus, se coisas boas não acontecem a pessoa é porque  

está em pecado. A mensagem que se passa é de um cristão vai ser sempre um vencedor. 

 Durante o álbum há momentos de orações, clamor pela nação com as confissões 

de pecados, gritos e línguas estranhas. Ana Paula Valadão diz frase como esta: “Isso não 

é um palco, isso é um altar. Um altar ao Deus vivo e verdadeiro. Deus plantou aqui esse 

trono.” Apesar de insistir que o show não é um simples show,“a frase diante do trono” 

sempre é uma constante em seus discursos, o que sempre acaba levando a uma menção 

ao grupo e sua “missão”. Na música final todos os músicos e cantores dançam com 

movimentos e passos que lembram os  movimentos de danças típicas das festas juninas, 

apesar da insistência que o grupo tem em dizer que as festas populares brasileiras são 

coisas demoníacas.  Na oração final Ana Paula Valadão pede para todos na plateia 

darem as mãos e diz: “Não importa se o irmão é da batista, presbiteriana, da 

quadrangular, metodista, da universal, da assembleia de Deus, da Deus é Amor. A 

esperança de todos é a mesma, pois Jesus é a esperança da glória”. Revelando assim que 

ela sabe que seu público vem de outras denominações também.    

 Na capa (Fig.33) do álbum a figura de uma terra seca, que com suas rachaduras 

formam o mapa do Brasil, no meio do mapa uma plantinha verde brota, a palavra 

“esperança” está escrita em branco logo, abaixo da plantinha, e o nome do grupo no 

meio na parte inferior.  No texto de contracapa uma mensagem sobre a gravação e sobre 

quem vai ouvir o álbum:    

“Esperança” é a palavra do vocabulário de Deus que cobriu a cidade 
de Salvador, Bahia, na noite de 10 de julho de 2004, quando 

1.200.000 vozes cantaram e profetizaram “esperança” sobre toda a 
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nossa nação. Tenha sua esperança no Senhor renovada, enquanto 

ouve e recebe a mensagem destas canções, que são uma resposta dos 

céus ao seu coração.  

 Figura 33: Capa álbum Esperança, 2004. 

  
Fonte: Site oficial Ministério de Louvor Diante do Trono  
 

3.4.7 - Ainda existe uma cruz, 2005 

 

 

 O oitavo álbum do Ministério de Louvor Diante do Trono, Ainda existe uma 

cruz, foi gravado às margens do Rio Guaíba, Porto Alegre, em 9/7/2005, e contou com a 

presença de 300 mil pessoas. O álbum possui 12 músicas, todas as composições de Ana 

Paula Valadão: Isaías 40, Senhor dos Exércitos, Rei da glória, A Ele a glória, Tu és Rei, 

Ainda existe uma cruz, Quero seguir-te, Coração todo Teu, Usa-me, Faz-nos um, 

Aleluia e Meu Deus, meu Pai.  

 No fundo do palco há  um grande telão. Embaixo do palco escrito com letras 

brancas o nome do grupo. A banda do lado esquerdo, o baterista no meio, o naipe de 

metais do lado direito, na frente da bateria o back vocal e o coral embaixo nas primeiras 

fileiras da plateia de frente para o palco. Num determinado momento da apresentação 

uma cruz inclinada enfeitada com luzes de LED, que  dependendo da música fica 

vermelha, verde ou azul. Em algumas músicas a plateia balança lenços brancos. Ana 

Paula Valadão veste um capote preto, blusa  branca, saia longa bege, bota e touca, 

cabelo levemente cacheado. Os componentes do back vocal de casacos, toucas, 

cachecol, sem estarem uniformizados. A banda também não está uniformizada. O naipe 

de metais uniformizado veste  jaqueta e calça preta. O grupo de dança troca de roupas 

durante o show.   

 O naipe de metais é composto por sax alto, sax tenor, trombones, trompas, 

trompetes. Nesse álbum também há o naipe de madeiras composto por violinos, violas e 

violoncelos. A banda possui teclado, violão, guitarra, baixo, bateria e percussão. O coral 
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possui quatro mil vozes de membros de  várias igrejas evangélicas de Porto Alegre, e de 

outros estados brasileiros.  O back vocal tem nove integrantes: André Valadão, Soraya 

Gomes, Helena Tannure, João Lucio Tannure, Eduardo da Silva Leite, Renata Valadão, 

Clay Peterson e Mariana Valadão. A cantora principal e líder do Ministério, que se 

comporta como celebridade continua sendo Ana Paula Valadão. O estilo musical 

continua sendo a balada romântica, mas  há apenas uma mudança na música  Rei da 

Glória,  que é tocada no ritmo tarantela. Nessa música também a plateia faz uma 

coreografia, se divide em duas, e deixa um corredor no meio, como forma de 

representar que Jesus vai passar por ali, a plateia também agita lenços brancos e pula 

nesse momento. O tema das letras gira em torno de Jesus como rei, de sua morte que 

traz vida ao pecador, e de que todos os cristãos também carregam sua cruz. O coração 

da pessoa transforma-se quando ela  “aceita” Jesus como salvador e libertador. União 

entre os irmãos, batalha espiritual e louvores a Deus também são assuntos recorrentes. 

Assim como em outras músicas do grupo há uso de versículos bíblicos literais neste 

álbum também, tais como na faixa Isaías 40, onde uma estrofe traz o capítulo de Isaías 

40. 3-5 na íntegra, na faixa Rei da Glória,  com uma estrofe inteira que traz o Salmo 24. 

7-10, ou ainda na faixa título Ainda existe uma cruz, com a transposição do versículo de 

Lucas 9.23-24 na íntegra também. Vamos destacar a letra de Usa-me:  

  As nações esperam por ti, Senhor 
  Pelos pés dos que anunciam boas novas 

  Pelos olhos que se compadecerão 

  Pelas mãos que feridas tocarão 

  Quero ir por ti 

  Dá-me o teu coração 

  Quero ver como tu vês 

  E amar os povos e as vidas perdidas 

  Usa-me, sim, usa-me como um instrumento 

  Usa-me 

  Mostra-me tua glória 

  Que enche a terra 

  Tua glória entre os povos 
  Teus tesouros 

  E riquezas 

  Tua glória entre os povos 

 Assim como em outras canções do grupo o tema “levar a mensagem de salvação 

de Jesus” aos outros países também aparece nessa letra. As músicas com essa temática 

geralmente são as últimas tocadas no show, como um convite para as pessoas que estão 

ali a levarem a mensagem da salvação para outros lugares. Nessa música há também 
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uma referência ao versículo bíblico de Romanos 10.15, na estrofe “pelos pés dos que 

anunciam boas novas”. Mas, mesmo em letras que falam do anúncio da salvação em 

Jesus o destaque é para seu poder, suas riquezas e sua glória. Nesse álbum o pastor 

Gustavo Bessa também traz uma breve mensagem, sobre a importância do sacrifício de 

Jesus em prol da humanidade, a qual precisa negar suas vontades e fazer a vontade de 

Deus. Por muitas vezes ele repete a frase título do álbum: “Ainda existe uma cruz”. 

Outros momentos de oração também marcam o trabalho. Na capa (Fig. 34) uma foto de 

uma cruz no lado direito, ao fundo um céu cheio de nuvens e abaixo um chão escuro, o 

nome do álbum do lado esquerdo da cruz  escrito em preto e o nome do grupo no canto 

inferior direito escrito em branco.  

 

Figura 34: Capa álbum Ainda existe uma cruz, 2005. 

 

Fonte: Site oficial Ministério de Louvor Diante do Trono  

 

3.4.8- Por amor de ti, Oh Brasil, 2006 

 

 

 O álbum Por amor de ti, oh Brasil, nono do Ministério de Louvor Diante do 

Trono foi gravado no Arena Yamada, em Belém, no dia 15/7/2006, e contou com a 

presença de 80 mil pessoas. O álbum possui 10 músicas, todas são composições de Ana 

Paula Valadão: Na terra seca, Santo como tu és, Reis dos reis, Tu és o remédio, Não 

haverá impossíveis, Por amor de ti, oh Brasil, Tu Reinas, Te entronizamos, Teu domínio 

não terá fim. Esse álbum vendeu 300 mil cópias.  

 O álbum começa com imagens da cidade de Belém, cada imagem com uma 

frase: “Belém do Pará/Portas de entrada da Amazônia/ Metrópole edificada em meio as 

águas/Ali o povo que se chama/...pelo nome do Senhor.../...se reuniu.../... para 
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adorar.../...para celebrar.../ para profetizar.../ Por amor de ti, oh Brasil”. No fundo e nas 

laterais do palco painéis de LED e lâmpadas redondas. Dos dois lados do palco telões 

com a imagem do show. Nesse álbum, além do jogo de luzes no palco também  há jogo 

de luzes na plateia. Do lado esquerdo a banda e na sua frente o back vocal, em degraus, 

no meio a bateria e do lado direito o naipe de metais, o coral nas primeiras fileiras da 

plateia de frente para o palco. Nesse álbum, pela primeira vez, todos os integrantes 

trocam de roupa durante o show. Ana Paula Valadão no começo está vestindo blusa azul 

escuro com detalhes, calça jeans e cabelo médio levemente cacheado, seu microfone 

agora também é personalizado com uma capa dourada, depois ela coloca um vestido 

com um bolero verde e prende os cabelos.  

 O back começa o show de camisetas e calça jeans com o logo do Ministério de 

Louvor Diante do Trono, cada um com uma cor diferente, depois as mulheres colocam 

vestido mais de gala e os homens terno e gravata. O naipe de metais usa camisetas 

bordô com o logo e depois camisa e calça social pretas.  A banda usa camisetas com o 

logos em várias cores, depois coloca calça e camisa pretas. Apenas o coral não troca de 

roupa, permanece o show inteiro de coletes verde ou amarelo. A plateia tem lenços azul 

claro e azul escuro que giram durante alguma músicas. André Valadão aqui também 

começa a mudar o seu visual que sempre era mais social e de cabelos bem cortados, 

para um visual mais despojado e de cabelos pintados de louro um pouco mais 

compridos. O grupo de dança troca de roupa algumas vezes durante a apresentação.  

 O back vocal possui 10 integrantes: André Valadão, Clay Peterson, Eduardo da 

Silva Leite, Graziela Santos, Helena Tannure, João Lucio Tannure, mariana Valadão, 

Renata Valadão, Soraya Soares e Nívea Soares Gomes. A banda é composta por 

teclado, violão, baixo, bateria, guitarra e percussão. O naipe de metais por trompetes, 

trompas, sax alto, sax tenor e trombones. O coral possui 5.000 vozes, de membros de 

igrejas do Pará e de outros estados brasileiros. O estilo continua sendo a balada 

romântica. Os temas das letras transitam sobre louvor e adoração, busca pela 

santificação, Deus como rei e que destrói o diabo e cura o povo. O ser humano como 

instrumento de Deus, e que recebe o poder para transformar e curar outras pessoas. 

Pessoas com vida transformadas que transformam seu pranto em festa. Vamos destacar 

a letra de Teu domínio não terá fim:          

  Que se estenda da nossa terra 

  Às longes ilhas do mar 
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  Que alcance crianças, jovens e velhos 

  O teu reino de justiça, de paz, e esperança 
  Sara a nossa vida 

  Sara nossa nação 

  Sara as nações da terra Senhor 

  Teu domínio não terá fim 
  Teu domínio não terá fim 

  Um novo tempo de vida 

  Uma nova história escrita por Ti 

  Teu domínio não terá fim 

  Teu domínio não terá fim 
  Em vez de pranto, alegria 

  Transforma todo deserto em jardim 

  Teu domínio não terá fim... 

  Faz chover arrependimento 
  Faz chover libertação 

  Faz chover reconciliação 

  Faz chover perdão 

  Faz chover prosperidade 
  Faz chover provisão 

  Faz chover os Teus milagres 

  Curas e ressurreição 

  Teu domínio não terá fim 

   

 A letra expressa que o domínio de Deus é sobre todas as coisas e sobre todas as 

nações e não terá fim, o tema justiça para todas as faixas etárias não é muito comum no 

grupo, normalmente a justiça está ligada a ao distanciamento do pecado. Algo que 

acontece nessa canção e em outras do grupo é a chuva como sinônimo de bênçãos de 

Deus e a questão da prosperidade e provisão, Deus tudo provê aos seus seguidores e 

sempre vai conceder o melhor. Na capa (Fig.35) do álbum um coração pintado com as 

cores da bandeira nacional, num fundo branco e com bordas com desenhos de 

borboletas, ramos de plantas e outros corações. O nome do álbum no cento do coração 

escrito na cor branca, o nome do grupo no canto inferior esquerdo.  

 Nesse álbum o Pastor Márcio Valadão traz uma mensagem, ele começa lendo a 

passagem bíblica de Isaías 62, no momento de sua leitura todo o palco fica ás escuras 

penas uma luz que o ilumina. Entre outras coisas ele fala sobre o que é um ato profético: 

“ O ato profético é aquilo que nós fazemos no natural e que tem um reflexo no mundo 

sobrenatural,” demonstrando reforço na crença da batalha espiritual. Logo em seguida 

ele, os demais componentes do grupo, e o grupo de intercessores oficial da Igreja, fazem 

o “ato profético” que consistiu em oração em línguas estranhas e o derramar de vinho e 
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azeite na bandeira do Brasil. O vinho, segundo eles, representa o sangue de Jesus que 

purifica os pecados da nação, e o azeite a cura de todos os males do País. Em uma das 

falas desse momento eles dizem que as festas da nação devem ser transformadas em 

celebração ao “único Deus verdadeiro”. Mais uma vez o grupo atribui as manifestações 

da cultura popular brasileira a coisas do diabo.   

Figura 35: Capa álbum Por amor de ti, oh Brasil, 2006. 

 

Fonte: Site oficial Ministério de Louvor Diante do Trono  

 

3.4.9 - Príncipe da Paz, 2007 

 

 

 O décimo álbum Ministério de Louvor Diante do Trono, Príncipe da Paz,  foi 

gravado na Praça da Apoteose, Rio de Janeiro, em  7/7/2007, e contou com a presença 

de 100 mil pessoas. O álbum possui 12 músicas, 11 são composições da Ana Paula 

Valadão e uma a clássica Aleluia do compositor alemão Georg Friedrich Handel. As 

músicas são: Música do céu, Mais que vencedor, Debaixo dos nossos pés, Cordeiro e 

leão, Príncipe da Paz, Corpo de Cristo, Espírito de Vida, Autor da Vida, Tudo vem de 

Ti, Tua glória, Salmo 90, Aleluia de Handel.    

 Esse álbum começa com uma oração da Ana Paula Valadão. No palco um 

grande telão ao fundo, e os já rotineiros telões nas laterais do palco com as imagens do 

show. A banda está do lado esquerdo, a bateria no centro, os metais do lado direito e o 

back vocal à frente. Há poucos closes na plateia durante esse álbum. Já no final do show 

a palavra “paz” aparece no fundo do palco formada por lâmpadas. Ana Paula Valadão 

está com um vestido de mangas compridas cinza e echarpe roxa, bota marrom, cabelo 

comprido levemente cacheado, seu microfone tem uma capa prateada, no meio de show 

ela troca de roupa e coloca uma túnica com manga comprida bege, com detalhes em 

renda e uma calça branca. Alguns integrantes da banda estão de calça e camisa social, 

outros de camiseta e calça jeans, o tecladista usa boné. O back vocal usa roupas nos tons 
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cinza, prateado, lilás ou roxo, sem ser social. O grupo de dança troca de roupa durante a 

apresentação. O naipe de metais usa camiseta cinza com o nome do título ao álbum 

escrito em vermelho.     

 A banda é composta por guitarra, teclado, violão, violão de 12 cordas, baixo e 

bateria. O back vogal tem 10 integrantes: André Valadão, Clay Peterson, Eduardo leite, 

Graziela Santos, Helena Tannure, João Lucio Tannure, Mariana Valadão, Mariane  

Almeida, Nívea Soares e Soraya Gomes. O naipe de metais é composto por sax alto, sax 

tenor, sax barítono, trompetes, trompas e trombones. Nesse álbum há também um naipe 

de madeiras, que possui violino, vilas, violoncelos e contrabaixo. O coral tem 4.500 

vozes de membros de igrejas do Rio de Janeiro e outros estados brasileiros.   

 O estilo continua sendo a balada romântica, há, porém uma música, com o nome 

Rio de Janeiro que é uma Bossa Nova, mas essa música não entrou para o repertório do 

álbum, ela é apenas executada na hora dos créditos e está na parte extra do DVD. 

Apesar do título Príncipe da paz a temática principal das letras está na batalha 

espiritual, as próprias coreografias do grupo de dança e dos demais componentes do 

Ministério de Louvor Diante do Trono são movimentos que imitam lutas, combates e 

marcha. Ana Paula Valadão diz frases que fazem alusão ao combate durante todo o 

show: “ Em minha boca estejam os altos louvores de Deus e nas minhas mãos espadas 

de dois gumes.” , “ Eu quero fazer parte do teu exército” , “Receba a unção do leão da 

tribo de Judá. Que venceu e está assentado sobre o trono”. Outros temas das letras são 

Jesus como rei, aquele que cura todas as feridas da humanidade, Deus como provedor 

das necessidades humanas, e sua fidelidade e grandiosidade. Vamos destacar a letra de 

Cordeiro e leão:  

  Abaixar as armas 

  Levantar o som de um alto louvor 

  Espada afiada em nossa boca é adoração 
  A vitória o Cordeiro conquistou no Monte Sião 

  Com o sopro de sua boca ele vem 

  Destruir o inimigo pra sempre 

  Ele reina, o nosso Deus reina 
  E ao som de seu louvor todos se prostrarão 

  É o rugido do Leão de Judá 

  E ao som de seu louvor fortalezas cairão 

  É o rugido do Leão de Judá 

  O nosso Deus reina 
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  Digno de adoração  

  Cordeiro e Leão 
  Digno de adoração  

  Cordeiro e Leão  

  Glória e honra e força 
  O poder, a riqueza e a sabedoria 

  A salvação pertence ao Senhor Nosso Deus 

  Que se assenta no trono 

 Na música o louvor é considerado uma “arma” contra o diabo. Eles também 

usam duas figuras aparentemente antagônicas leão e cordeiro para expressar as 

características de Jesus, mas fazem isso baseados nos relatos bíblicos do livro de  

Apocalipse 5.5 e João 1.36, mas que pela forma que foram colocados na música ficam 

confusos na interpretação e revelam muito mais uma tentativa de rima pobre entre os 

dois versos.  A exaltação da riqueza também é recorrente no grupo, assim como frases 

que falam de Deus assentado no trono ou o ser humano que está diante do trono, sempre 

como forma de referência ao nome do grupo. No momento de oração, além do choro e 

das falas em línguas estranhas, Ana Paula Valadão pede perdão a Deus pelos problemas 

do Brasil que são gerados pelas pessoas:  

Perdão Senhor pela prostituição. Perdão pela moral que caiu. Perdão 
pela corrupção. Perdão pelas  armas de fogo em nossas mãos contra 

nosso irmão. Perdão! Perdão Senhor pela ganância. Perdão pela 

arrogância das riquezas, pois matam o bebê, desamparam o órfão, a 
viúva que não tem o que comer. Em seus carros, em suas joias, em 

seus cofres guardam o pão. Perdão Senhor pela mentira em nossas 

bocas, nossos homens do povo. Perdão Senhor.   

 Como o show foi realizado no Sambódromo do Rio de Janeiro a crítica ao 

carnaval brasileiro também aconteceu em vários momentos, dos quais destacamos uma 

frase da Ana Paula Valadão: “O carnaval vai falir, enfraquecer até morrer. E o 

Sambódromo será transformado no altar de adoração ao único Deus vivo e verdadeiro.” 

Na capa (Fig. 36) do álbum uma foto do show, na qual alguns integrantes aparecem, há 

um destaque para Ana Paula Valadão que está bem no centro da foto de braços abertos. 

No fundo da imagem, em vermelho a sombra de prédios e a cara de um leão, o nome no 

álbum escrito em branco acima da foto e o nome do grupo em letras pequenas acima.     

 

 

 

 

Figura 36: Capa álbum Príncipe da Paz, 2007. 
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Fonte: Site oficial Ministério de Louvor Diante do Trono   

3.4.10 - A canção do amor, 2008 

 

  

 O décimo primeiro álbum do Ministério Louvor Diante do Trono, A canção do 

amor, foi gravado no Chevrolet Hall, em Recife, nos dias 4 e 5/7/de 2008, e contou com 

a presença de 45 mil pessoas. O álbum possui 11 músicas, todas são composições de 

Ana Paula Valadão: Desperta, Pela manhã, Com júbilo eu canto, Confio em teu amor, 

O Teu amor, Pelo teu amor, Deuteronômio 11, A canção do amor, Porque te amo, 

Oásis, Minha herança. Foi a primeira que o grupo faz a gravação em dois dias, e numa 

casa de show.  

 O palco foi  enfeitado com pilares no estilo grego e colunas horizontais e 

verticais brancas que lembravam o formado da letra A. Dois telões nas laterais do palco 

com imagens do show.  O naipe de metais está do lado esquerdo, a banda do lado direito 

e o back vocal no meio á frente. Ana Paula Valadão começa o show com uma blusa de 

crochê cor de rosa, que tinha flores de fuxico e calça social cinza, cabelos levemente 

cacheados, no meio do show ela troca de roupa e coloca uma bata vermelha com 

babado. Os integrantes do naipe de metais usam calça e camiseta pretas. A banda usa 

roupa livre, sem uma uniformidade, porém mais descontraídas. As mulheres do back 

vocal usam blusas em tons cor de rosa e calça jeans, os homens camisetas pretas com 

detalhes em rosa ou roxo e calça jeans. O grupo de dança troca de roupa durante o 

show.  

 O naipe de metais possui sax soprano, sax alto, sax tenor, trompetes, trompas e 

trombone. A banda possui baixo, bateria, violão, teclados e guitarra. O back vocal é 

composto por oito integrantes: Clay Peterson, Eduardo Leite, Graziela Santos, Helena 

Tannure, João Lucio Tannure, Mariana Valadão, Mariane Almeida e Soraya Gomes. 
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Ana Paula Valadão continua sendo a líder e principal vocalista do grupo. Como a 

carreira solo do André Valadão ficou cada dia mais forte nesse álbum ele deixa de ser 

um integrante do back vocal e passa a ter uma participação especial na música Com 

júbilo eu canto. Ele também fala línguas estranhas no transcorrer da apresentação da 

música. O Ministério de Louvor Diante do Trono mantém o estilo balada romântica nas 

canções. Nas letras o tema principal é Deus como provedor, como aquele que socorre a 

humanidade em todos os seus problemas. Aqueles que obedecem a Deus também são 

também os que recebem as melhores recompensas. A comparação entre Jesus e  um 

oásis, a um pão ou a fonte de água viva também aparece nas canções, assim como a 

volta do ser humana ao amor de Deus. Destacamos a letra de Pelo teu amor:       

   Sara-me, Senhor, e serei curado  
  E serei curado  

  Pelo Teu amor 

  Limpa-me, Senhor, ficarei limpo  

  Ficarei limpo  

  Pelo Teu amor 

  Liberta-me, Senhor, e serei livre  
  E serei livre  

  Pelo Teu Amor 

  Salva-me, Senhor, e serei salvo  

  E serei salvo  

  Pelo Teu amor. 

 Na letra o eu lírico expressa que o amor de Deus por ele o salva, o limpa e o 

purifica de todos os seus males e pecados. Algo bem recorrente nas composições do 

grupo e que acontece nesta canção é a repetição da estrofe apenas com a mudança de 

uma palavra, a base da letra é a mesma, o que muda são as ações de Deus na vida do ser 

humano. Na última canção do álbum, Minha Esperança, o palco fica todo escuro, 

apenas a iluminação no meio, onde Ana Paula Valadão, vestida com um vestido branco, 

está de joelhos em cima de um tapete. Ao seu lado uma poltrona, atrás dela uma 

armação com cortinas que remeta a uma janela. Uma Bíblia e um caderno estão no chão 

ao lado dela, numa cena que lembra um quarto e a busca de Ana Paula Valadão por 

momentos íntimos com Deus. No meio do show ela já tinha dito uma frase que fazia 

alusão à busca de Deus de uma forma mais íntima, longe do sucesso que já alcançou: “E 

no ano passado eu comecei a dizer: Deus eu não aceito mais essa apatia em minha vida, 

porque o meu secreto contigo é mais importante do que qualquer palco. Eu me lembro 
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de um dia que ajoelhei-me e escrevi no meu caderninho e disse: Senhor eu não quero 

estar aqui por obrigação, eu não quero estar aqui por religião, eu não quero estar aqui 

para buscar um sermão, pra fazer uma canção. Eu só quero estar aqui Senhor, todos os 

dias quero estar aqui, preferir a tua presença. Preferir a comunhão contigo. Eu só quero 

porque te amo.”  

 A capa (Fig.37) do álbum tem uma foto, num fundo todo preto Ana Paula 

Valadão com um vestido branco, abraçada a si mesma, Do lado direto em letras brancas 

o nome do álbum e abaixo na foto o nome do grupo. O texto de contracapa fala sobre a 

gravação:   

Recife é sede de grandes festas. Desta vez, a festa foi diferente, 
marcou a história da cidade e do país. Profeticamente declaramos que 

a festa do Brasil serão adoração ao único digno. Jesus! Celebre 

conosco esse momento inesquecível, em que milhares de adoradores 

de várias partes do país se reuniram para cantar a “A Canção do 

Amor” ao Senhor Jesus.  

Figura 37: Capa álbum A canção do amor, 2008. 

 
Fonte: Site oficial Ministério de Louvor Diante do Trono  

 

3.4.11 - Tua visão, 2009 

 

 

 O álbum Tua Visão, décimo segundo do Ministério de Louvor Diante do Trono,  

foi gravado na Praça da Estação, em belo Horizonte, em 1/8/2009. Possui 10 músicas, 

todas são composições de Ana Paula Valadão: Vestes de Louvor, Vive o Senhor, 

Bênçãos que não sei contar, Deus de amor, A tua vontade, Tua visão, Tu és o motivo, 

Preciso de ti, Exaltamos, Pai, Meu irmão, Encontro das águas, Digno é o cordeiro. 

Esse álbum marca um novo tempo para o Ministério de Louvor Diante do Trono, pois, a 

partir desse momento eles assinam contrato com uma gravadora secular,  a Som Livre, 
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que faz parte do Sistema Globo de Gravações Audiovisuais Ltda (SIGLA). Logo com 

esse contrato a divulgação de seus trabalhos passa pela principal emissora de televisão 

brasileira, a Rede Globo, atingindo assim uma fatia do mercado fonográfico brasileiro 

muito maior. A partir de então Ana Paula Valadão começa a aparecer nos principais 

programas da emissora, tais como Domingão do Faustão, Caldeirão do Huck, Altas 

Horas, e em programas das filiadas da TV Globo em vários estados. Com isso o grupo 

liderado por Ana Paula Valadão ganha uma projeção muito maior. 

 No palco pequenos telões verticais ao fundo, intercalados por lâmpadas 

redondas, nas laterais tubos de LED, que vão mudando de cor conforme a música. Os 

telões nas laterais do palco com as imagens do show continuam fazendo parte da 

estrutura da apresentação. Ana Paula Valadão usa um vestido estampado, por baixo uma 

camiseta preta de manga longa e uma legging preta, no meio do show ela troca de roupa 

e coloca um vestido bege com meia-calça preta, seu microfone tem uma capa bege, e 

seus cabelos levemente cacheados. O naipe de metais está uniformizado com camisetas 

pretas com o logo do Ministério de Louvor Diante do Trono estampado. A banda 

uniformizada com o mesmo tipo de camiseta que o naipe de metais, só que nas cores 

cinza, preta e branca. As mulheres do back vocal de vestidos de cores variadas e legging 

preta, os homens de camisetas de cores variadas. O grupo de dança também troca de 

roupas durante a apresentação.  

 A banda possui teclado, baixo, guitarra, violão, baixo e bateria. O naipe de 

metais sax soprano,  sax tenor, sax alto, trompetes, trompas e trombones. O back vocal é 

composto por 10 integrantes: Clay Peterson, Eduardo Leite, Graziela Santos, Helena 

Tannure, João Lucio Tannure, Soraya Gomes, Ana Paula Nóbrega, Israel Salazar, 

Amanda Carius e Roberta Isabel. Neste álbum há a participação especial dos cantores e  

ex- integrantes do grupo André Valadão, Mariana Valadão e Nívea Soares, além de 

Felippe Valadão e Fernanda Brum. O estilo musical continua baseado nas baladas 

românticas. A temática principal das letras são as bênçãos que Deus oferece aos seus 

seguidores, sempre os livrando de seus problemas, angústias e dores. Deus também é 

considerado tudo o que o ser humano precisa, fazer a vontade de Deus é sempre a 

melhor opção do ser humano. Exaltação a Deus e a Jesus são temas frequentes também, 

assim como o uso da figura do rio e do cordeiro para definir as características de Jesus. 

Vamos destacar e letra de Meu irmão: 
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  Dentro de mim existe um lugar 

  Um espaço pra alguém completar 
  Alguém que me entenda e compreenda 

  Alguém disposto a amar 

  Não sou um ser perfeito, mas sei 

  Que Deus em mim irá terminar 
  A sua obra, sua misericórdia 

  Cada dia vejo se renovar 

  Será que nas horas em que eu falhei, 

  você me olhou com perdão? 

  Nada é mais importante do que nossa comunhão 

  Meu irmão, eu preciso tanto de você 
  Me dê à mão e juntos vamos correr 

  Pelos campos do Senhor e conhecer o que é o amor 

  Que traz cura e restauração 

  Meu irmão eu preciso tanto de você 

  

 O tema da letra é a comunhão entre irmãos, do vazio que uma pessoa sente se 

não tem amigos, dos amigos que juntos vão buscar a Deus, e sobre o  perdão que precisa 

existir nos relacionamentos humanos. Essa música é cantada por Ana Paula Valadão, 

por sua irmã Mariana Valadão, e por seu cunhado Felippe Valadão. Felippe Valadão ao 

se casar com Mariana Valadão adota o sobrenome Valadão. Mariana Valadão foi 

durante muitos anos back vocal do Ministério de Louvor Diante do Trono, no entanto 

em 2008 grava seu primeiro CD solo, desde então quando canta com o grupo são penas 

participações especiais, como no caso dessa música. Antes do início da execução da 

música Ana Paula Valadão pede para que a plateia faça duplas e um diga para o outro a 

seguinte frase: “Irmão é melhor ir se acostumando porque nós vamos passar a 

eternidade toda juntos.” Num dos pouco momentos que o tema eternidade, vida no 

porvir fazem parte da temática tanto das canções quanto das falas do Ministério de 

Louvor Diante do Trono durante os shows.  

 Na capa (Fig.38) no álbum a foto do rosto de Ana Paula Valadão durante o show 

com a mão levantada, e o nome do álbum em letras vermelhas ao centro, no canto 

superior esquerdo o nome do grupo. No making off  do álbum Ana Paula fala sobre o 

momento da foto, ela diz que olhou para o céu, esqueceu todas as coisas ergueu a mão 

para adorar e contemplar a visão de Deus. No texto de contracapa  o trocadilho sobre o 

mês de agosto e a expressão “a gosto de Deus” é uma referência que o Pastor Márcio 

Valadão faz ao fato de que o álbum a princípio seria gravado em algum lugar do 
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Amazonas, o Pastor Márcio Valadão tenta com isso atribuir a Deus um problema gerado 

pelo contrato com a Som Livre. A gravadora Som Livre não quis arcar com os custos 

que uma gravação no Amazonas geraria, com isso transferiu o lugar da gravação para 

Belo Horizonte, alterando também o mês que rotineiramente a gravação acontecia, 

passando de junho ou julho para agosto. Nos extras do álbum um vídeo sobre o desafio 

Amazonas, que consiste na construção de bases missionárias para as comunidades 

pobres da Amazônia, na qual os missionários que se formam no Centro de Treinamento 

Ministerial Diante do Trono fariam partes práticas de sua formação. O texto de 

contracapa registra: 

No dia 1º de (A) gosto de Deus de 2009, na Praça  da Estação em Belo 

Horizonte, uma multidão atendeu a convocação divina para a gravação 

do 12º CD Diante do Trono ao vivo. Reafirmando a disposição de 

cantar que a “Tua Visão” é o desejo do nosso coração. Oro para que 
estas músicas inspiradas te levem a conhecer, amar e obedecer a visão 

que vem do alto.  

 
Figura 38: Capa álbum Tua visão, 2009. 

 
Fonte: Site oficial Ministério de Louvor Diante do Trono  

 

3.4.12- Aleluia, 2010 

 

 

 O décimo terceiro álbum do Ministério de Louvor Diante do Trono, Aleluia, foi 

gravado no Parque do Peão em Barretos, no dia 17/7/2010, com a presença de 60 mil 

pessoas. Foi a primeira vez que o grupo gravou um álbum fora de uma capital.  Este 

álbum possui 14 músicas, 13 são composições da Ana Paula Valadão e uma, Canção do 

Apocalipse da compositora estadunidense Jennie Lee Riddle. Das 13 composições da 

Ana Paula Valadão, três são de trabalhos anteriores do grupo e foram regravadas.  As 

canções são: Aleluia, Este é o dia, Por tudo que tu és, Digno de adoração, Glória, 
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Oleiro, Me refaz, És o Deus que me cura, Eis-me aqui, Eu vou prosseguir, Por ti eu 

existo, Espírito Santo, Meu redentor vive, Canção do Apocalipse.  Esse álbum vendeu 

250 mil cópias.  

 No palco painéis com  desenhos que fazem alusão a uma parede de tijolos, além 

de um espaço ao fundo que lembrava uma janela e painéis laterais com vasos de barro. 

Ao fundo também um grande telão que durante o show faz jogo de luzes e de imagens. 

Além de um telão acima do palco no qual as imagens do show e as letras das músicas 

são reproduzidas.   A banda está do lado esquerdo, o baterista no meio do palco, á sua 

frente o back vocal e do lado direito o naipe de metais. A qualidade da gravação, o corte 

de imagens ficou com um nível bem superior em relação aos demais trabalhos 

analisados em nossa pesquisa.  

 Esse álbum começa com o som apenas instrumental, depois o back vocal entra 

no palco e por último Ana Paula Valadão, o que reforça a ideia que ela é a principal 

cantora do grupo. Nesse álbum ela troca de roupas em vários momentos. Ela veste no 

começo do show blusa branca, colete preto, calça jeans, bota marrom, e chapéu no estilo 

country. Num segundo momento ela troca de roupa e coloca uma jaqueta marrom de 

couro, saia preta, bota e cachecol. No terceiro momento Ana Paula Valadão coloca um 

vestido cinza, jaqueta e bota.  Ela usa cabelos bem curtos e com mechas, e o microfone 

com capa cinza. As mulheres do back vocal uniformizadas com camisas brancas, batas 

douradas e calça jeans, os homens com jaquetas xadrez. Os integrantes da banda de 

camisas xadrezes. O naipe de metais de calça e camisa preta. O grupo de dança troca de 

roupa durante o show, mas também usam roupas no estilo country. 

 O back vocal é formado por oito integrantes: Amanda Carius, Ana Paula 

Nóbrega, Clay Peterson, Graziela Santos, Israel Salazar, João Lucio Tannure, Roberta 

Izabel, Soraya Gomes. O naipe de metais possui sax soprano, sax alto, sax tenor, 

trompetes, trompas e trombone. A banda guitarra, violão, baixo, teclado e bateria. O 

estilo balada romântica continua predominando, contudo um rock pop também começa 

a parecer nas músicas do grupo com um destaque maior para a guitarra, numa 

musicalidade semelhante a banda gospel australiana Hillsong United. A música Este é o 

dia também tem um estilo musical diferente, assim como no segundo álbum do grupo, 

quando ela foi gravada pela primeira vez,  é tocada no estilo country, onde todos fazem 

coreografias neste estilo e dançam de chapéu. Nas letras os temas são louvor e adoração, 

confiança, bondade, entrega do pecador á Deus, cura, transformação e restauro de Deus 



139 

 

para o cristão. O amor de Deus é o que refaz o ser humano. A presença do Espírito 

Santo  que se manifesta no ser humano. Vamos destacar a letra de Oleiro:  

  Estou aqui mais uma vez pra pedir 
  Renova-me, Senhor 

  Não preciso mentir 

  Diante de Ti tudo em mim se revela 

  Vejo o Teu olhar me iluminar 

  Afastando toda treva 
  Sinto o Teu soprar me refrigerar 

  E me dar outra vez, mais uma vez 

  Um novo fôlego de vida 

  Preciso de Ti, dependo de Ti 
  Só Tua graça Senhor, me sustenta 

  É melhor que a vida 

  Me rendo a Ti, trabalha em mim 

  Como o oleiro que não desiste do barro 

  Até ver o vaso terminado 

  Aquele que começou a boa obra em mim 

  É fiel pra completá-la até o fim 

  Preciso de Ti, dependo de Ti 

  Só Tua graça Senhor, me sustenta 
  É melhor que a vida 

  Me rendo a Ti, trabalha em mim 

  Como o oleiro que não desiste do barro 

  Até ver o vaso terminado 

  Como Tu queres 
  Senhor sou Teu 

  Tu és Oleiro, barro sou eu 

  Quebra e transforma 
  Até que enfim 

  Tua vontade se cumpra em mim 

  Preciso de Ti, dependo de Ti 

  Só Tua graça Senhor, me sustenta 

  É melhor que a vida 
  Me rendo a Ti, trabalha em mim 

  Como o oleiro que não desiste do barro 

  Até ver o vaso novo. 

 A letra é baseada na história bíblica que se encontra no livro de Jeremias 

capítulo 18. 1-17, na qual Deus manda Jeremias descer a olaria e observar o trabalho do 

oleiro e diz que assim como o oleiro faz e refaz um vaso a partir do barro Deus faz e 

refaz a vida de quem nele acredita. Mais uma vez a mensagem da letra do grupo tem 

combinações de significados justificados a partir de textos bíblicos misturados para 
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justificar a mensagem que o grupo acredita. Nessa música um oleiro está no palco 

fazendo vasos enquanto a música é tocada. Num outro canto uma bailarina faz 

coreografias e vai quebrando vasos.  

 Logo após a canção Oleiro vem a canção Refaz na qual entre uma estrofe e outra 

ouve-se a narração de histórias de pessoas com os mais diferentes problemas que pedem 

ajuda de Deus como o oleiro, aquele que do barro refaz a vida humana. São problemas 

tais como uma moça que teve um relacionamento amoroso mal sucedido; um menino 

que cresceu sem a referência de um pai; uma moça que foi abusada sexualmente na 

infância; uma mulher desenganada pelos médicos; um homem religioso e rígido em 

seus costumes que caiu em pecado, todas eram pessoas que tiveram suas vidas refeitas 

ao encontrarem a Deus.  

 Percebemos durante a execução dessas músicas toda uma preocupação com a 

encenação para transmitir a mensagem das duas músicas da forma mais ilustrativa e 

artística possível. A questão do show enquanto espetáculo bem marcante. Pastor Márcio 

Valadão traz uma mensagem e ora pelo Brasil, pelo Estado de São Paulo e pela cidade 

de Barretos.  Neste álbum o momento que o grupo denomina “ato profético” entrou na 

parte dos extras. E o trabalho contou ainda com a participação especial da cantora 

Ludmila Ferber e do cantor e ex-integrante do grupo, André Valadão.  

 Nesse álbum o Ministério de Louvor Diante do Trono pela primeira vez criou 

um site especial para esse show, além do seu site oficial, com informações anteriores a 

gravação e de todo o período da preparação do álbum.  Durante o dia da gravação o site  

foi  atualizado  em tempo real com tudo o que acontecia na gravação. Ademais um 

espaço para interatividade com o público tanto na preparação do show quanto no dia da 

apresentação o no pós show com espaços onde o fiel podia dar seu “testemunho” sobre 

o que a gravação representou um sua espiritualidade. Além de fotos e vídeos dos 

bastidores do grupo.
45

. Na gravação desse show  o Parque do Peão ficou aberto desde as 

9h da manhã e toda a renda ali arrecadada foi destinada ao Hospital do câncer de 

Barretos. Na Capa (Fig.39) no álbum há a foto da Ana Paula Valadão dançando durante 

o show  vestida com roupas de peoa, o nome do álbum no meio da foto em destaque 

com letras vermelhas, abaixo o nome do grupo, e no canto inferior esquerdo o logo do 

grupo.  

                                                   
45Disponível em:http://www.diantedotrono.com/barretosdt13/ Acesso em 03/01/2014 ás 14h:08.   

http://www.diantedotrono.com/barretosdt13/
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Figura 39: Capa álbum Aleluia, 2010. 

 

Fonte: Site oficial Ministério de Louvor Diante do Trono  

Conclusão   

 

 

 Buscamos neste capítulo contextualizar  a produção cultural brasileira entre as 

décadas de 1980 até os anos 2000. Para isso tomamos como base alguns acontecimentos 

que julgamos ser importantes em termos de cultura de entretenimento e em especial em 

música. Depois traçamos um histórico da música cristã protestante brasileira entre 1980 

até os anos 2000, com um destaque para o movimento gospel que tem ditado a maneira 

como a produção e consumo da música dentro das igrejas locais e dos fiéis teve ser. 

Com esses apontamentos históricos do período buscamos situar em que cenário cultural 

e fonográfico surgiu o Ministério de Louvor Diante do Trono. Pressupomos que esse  

fenômeno  artístico e cultural é fruto de seu tempo, são influenciados e influenciadores 

dessa onda gospel brasileira.  

 No estudo descritivo sobre a produção fonográfica do grupo durante sua 

primeira década observamos que musicalmente eles mantiveram um mesmo padrão 

melódico, não contribuindo muito com avanços em termos musicais para a música cristã 

protestante brasileira. Contudo, seus shows foram se tornando grandes espetáculos 

gospel. Apesar da insistência do grupo em afirmar que fazem apenas um culto de 

adoração a Deus, as gravações foram  se sofisticando cada vez mais, se tornando melhor 

produzidas, com uma  grande preocupação em termos de estética no palco, nas 

coreografias e na performance dos próprios componentes.  

 Uma mudança significativa aconteceu justamente nesse quesito, se nos primeiros 

álbuns o vestuário de todos seguia uma linha mais comportada, baseada em roupas 

sociais, com o passar do tempo um estilo mais despojado e cotidiano dominou o 
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vestuário, que também começou a ser de marcas famosas. Com isso quebrou-se o 

paradigma que desde há muito era repetido de que o “crente” deveria usar roupa social 

para ir à igreja e roupas comportadas durante a semana. Começou a ser criada  a 

imagem de que o fiel também pode estar “antenado” na moda e usar roupas menos 

formais. Mesmo a imagem de que joias tais com o brinco e do uso da maquiagem não 

poderiam ser feitas pelas mulheres que iam a igreja, afinal segundo a mentalidade que 

perpetuou por muitos anos nas igrejas cristãs protestantes brasileiras isso era coisa para 

as mulheres do “mundo” o Ministério de Louvor Diante do Trono assim como outras 

bandas e cantoras do movimento gospel vão aos pouco rompendo com isso e cada dia 

mais usando e abusando desses acessórios.  

 Atualmente o Ministério de Louvor Diante do Trono continua em plena 

produção musical, a imagem de Ana Paula Valadão como celebridade tem sido cada vez 

mais trabalhada nos álbuns mais recentes. Em  2011 o maestro e arranjador do grupo 

Sérgio Gomes deixou o grupo, bem como todos os músicos do naipe de metais e do 

naipe de madeiras. Segundo Ana Paula Valadão o Ministério de Louvor Diante do 

Trono viveria um novo momento com um grupo uma estrutura menor, apenas com a 

banda e o back vocal, numa nova “direção”, que segundo ela tinha sido “revelada por 

Deus” em oração.
46

 

 Ainda em 2011, a Rede Globo de Televisão criou o Troféu Promessas, que 

consiste numa premiação  anual aos melhores músicos da música gospel brasileira, que 

são eleitos a partir do voto popular realizado pelo site do evento. Os vencedores do 

prêmio gravam um show que é exibido em algum domingo do mês de dezembro, como 

parte da programação especial de fim de ano da emissora. Normalmente os vencedores 

dos prêmios são cantores ou grupos que fazem pastem do cast da gravadora Som Livre 

de propriedade da emissora. O Ministério de Louvor Diante do Trono é sempre um dos 

mais premiados. Pelo espaço que foi ganhado na emissora de televisão, o grupo 

começou a receber duras críticas da Igreja Universal do Reino de Deus, realizadas 

através de programas da emissora de TV de propriedade da Igreja, a Rede Record. Ana 

Paula Valadão foi “acusada” de estar endemoniada em várias apresentações do 

Ministério de Louvor Diante do Trono. Que o que ela “acredita” ser manifestações do 

Espírito Santo são na realidade manifestações do diabo. As principais causas dessa briga 

                                                   
46Informações disponíveis em: https://www.youtube.com/watch?v=JR20lX3jGqw, acesso em 11/2/2014, 

ás 11h04.  

https://www.youtube.com/watch?v=JR20lX3jGqw
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seriam a disputa de audiência das emissoras, principalmente entre o público evangélico 

brasileiro. (ROSAS, 2013). Outros apontamentos sobre as novidades que o grupo trouxe 

consigo para a música cristã  protestante brasileira serão realizados no próximo capítulo, 

no qual buscaremos compará-los com o grupo Vencedores por Cristo da década de 

1970. 
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Capítulo 4: 

Os Vencedores por Cristo e o Ministério de 

Louvor Diante do Trono: um estudo comparativo 

 

“Fique com o seu bom gosto,/ que eu vou ficar com o meu/. Eu tô de bem com a vida,/ nada me 

incomoda,/ use sua medida,/ que eu faço à minha moda,/ fique com seu bom gosto, /pra mim o 

que falta é sal, /o que pra você é mau gosto,/ pra mim é o normal.” (Bom gosto- Titãs). 

Introdução 

 

 

 Iniciamos este capítulo com um trecho da música “Bom gosto”da banda secular 

Titãs, que se encaixa em algumas das ideias aqui propostas: discorrer sobre o gosto e  a 

moda nas quais a  música está inserida. Numa conversa informal, quando alguém 

simplesmente diz que vai fazer uma comparação, automaticamente vem à nossa mente 

que aquela pessoa vai comparar duas coisas, com a intenção de demonstrar que a banda  

A é melhor que a B, que sicrano é melhor que beltrano e assim por diante. Para o senso 

comum comparar é o mesmo que dizer que algo é melhor que outro. Esse imaginário se 

confirmou durante  o período de nossa pesquisa. Pois, quando dizíamos a alguém algo 

sobre nosso objeto de estudo a frase que mais ouvimos era esta: “Não fala muito mal do 

Diante do Trono não, eles são legais”. 

 Contudo,quando nos propomos a usar a metodologia comparativa o intuito era 

analisar sem levantar a questão de qual dos dois grupos era o melhor,Vencedores por 

Cristo da década de 1970, ou o Ministério de Diante do Trono dos anos 2000. A ideia 

também não foi comprovar que as pessoas de bom gosto musical são aquelas que 

gostam dos Vencedores por Cristo, alegando-se que quem gosta do Ministério de 

Louvor Diante do Trono “não sabe o que é música boa” ou vice-versa. Nossas 

observações visam compreender e ampliar os horizontes históricos sobre dois 

momentos e suas formas de louvor que pressupomos ser importantes para a música 
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cristã protestante brasileira, ou seja, o surgimento dos grupos musicais jovens nos anos 

1970, e os grupos de inspiração  gospel dos anos 2000. Para isso fizemos um estudo 

descritivo das obras desses grupos. A comparação que faremos aqui é aquela, que 

segundo Eva Maria Lakatos, é um “estudo das semelhanças e diferenças entre diversos 

tipos de grupos, sociedades ou povos (...)” realizando “comparações com a finalidade de 

verificar similitudes e explicar divergências.” (LAKATOS,1987)  

 Comparamos nesse texto, o cenário religioso, a produção e a distribuição, a 

letras e os estilos musicais, a influência estrangeira, a moda, a dança, as capas dos 

álbuns e a questão da formação do gosto nos grupos musicais Vencedores por Cristo, da 

década de 1970, e do Ministério de Louvor Diante do Trono dos anos 2000.  

 

 

4.1- O cenário religioso brasileiro na década de 1970 e nos 

anos 2000 

 

 

 Os dados do Censo do IBGE nos ajudam no entendimento do quadro religioso 

das décadas que destacamos para a nossa pesquisa. Em 1970, a população brasileira era 

de 94.508.583; em 1980 ela alcançou a marca dos 121.150.573, num significativo 

aumento de 28,1% em uma década. O aumento no número de evangélicos no mesmo 

período também foi expressivo, pois, em 1970 eram 4.814.748  ( 5% da população) e 

em 1980 eram 7.885.846 (6,5% da população), num aumento de 63,7%. Já nos anos 

2000 a população no País era de 169.590.693 atingindo no Censo de 2010 os 

190.755.799, num aumento de 12,4%. Houve também um aumento significativo no 

número  de evangélico, que em 2000 eram 26.184.941 (15,4% da população), e em 

2010 passaram a ser  42.275.440 (22,2% da população), num aumento de 38% na 

década.
47

 Como podemos notar o Brasil foi tornando-se mais evangélico. Em alguns 

                                                   
47 Dados dos Censo obtidos no site do IBGE, disponível em: População: 

http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?no=10&op=0&vcodigo=CD90&t=populacao-presente-

residente. E religião: 

http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?no=10&op=0&vcodigo=POP60&t=populacao-religiao-

populacao-presente-residente, acesso em 24 de janeiro de 2014 ás 16h:08.  

http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?no=10&op=0&vcodigo=CD90&t=populacao-presente-residente
http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?no=10&op=0&vcodigo=CD90&t=populacao-presente-residente
http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?no=10&op=0&vcodigo=POP60&t=populacao-religiao-populacao-presente-residente
http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?no=10&op=0&vcodigo=POP60&t=populacao-religiao-populacao-presente-residente


146 

 

aspectos esse evangélico está ligado  ao crescimento das  igrejas pentecostais de um 

modo geral. Uma excelente analise dos números do Censo do IBGE de 2010 pode ser 

encontrada em Faustino Teixeira e Renata Meneses (2013).   

 Antonio Gouveia Mendonça dividiu a história do protestantismo brasileiro em 

quatro períodos, começando em 1824 com a primeira Constituição quando os 

protestantes e não-católicos tiveram permissão para manifestar a sua religiosidade, com 

mais liberdade. A divisão de Mendonça ficou assim:  

(...) de 1824 a 1916, período de implementação do protestantismo no 

Brasil; de 1916 a 1952, desenvolvimento do projeto de cooperação ou 

pan-protestantismo e a chegada de “um bando de teologias novas”, de 
1952 a 1962, crise política e religiosa, ensaio de politização do 

protestantismo e impacto do pentecostalismo; de1962 a 1983, período 

de repressão no interior do protestantismo, da revolução 
neopentecostal, do fortalecimento do denominacionismo e do 

isolamento das igrejas(MENDONÇA, 2012, p. 76). 

 Na pesquisa procuramos nos concentrar no final do penúltimo período e no 

último período proposto por Mendonça. Neles o autor destaca que a juventude das 

igrejas do protestantismo histórico passava por uma crise, em conflito com as lideranças 

das suas denominações e com as igrejas locais, isso porque, o protestantismo brasileiro: 

(...) formara em seu seio uma juventude burguesa 
intelectualizada pelo acesso às universidades que foram 

surgindo no período anterior. Treinados para a liderança em 

suas igrejas, esses jovens começaram a ter logo parte ativa nos 
quadros estudantis que formavam os centros acadêmicos nas 

escolas superiores e, assim, passaram a ver a realidade sob outro 

ângulo, ou melhor, voltaram suas faces para o mundo real. Ao 
perceberem o quanto suas igrejas estavam alheias as que se 

passava fora de suas portas, passaram a falar outra língua e se 

abriu um vazio entre eles e as lideranças eclesiásticas 

(MENDONÇA, 2012, p. 85-86).  

  

 Essa juventude intelectualizada protestante brasileira, que começou a despontar 

na década de 1960, foi a mesma que se envolveu em causas estudantis e movimentos 

anti ditadura militar brasileira, e a que fez nascer, ou pelo menos propagar, novas 

teologias. Um discurso mais ecumênico e pautado nas ênfases do evangelho social 

começou a surgir naquele momento histórico, até mesmo porque a Igreja Católica 

acabava de sair do II Concílio do Vaticano (1962-1965), e com ele, uma ala mais 

incomodada com as injustiças sociais acabaria adotando pressupostos da Teologia da 

Libertação. Ainda na segunda metade da década, em 1968 a Igreja Metodista fechou sua 

Faculdade de Teologia e expulsou seus alunos, as atividades só voltaram a ativa em 
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1969. Foi um período bastante agitado para a juventude brasileira, dentro e fora das 

igrejas. Conforme observam LEÃO NETO (1982); RAMPINELLI(1998) e SAMPAIO 

(1998). Alderi Souza de Matos destaca alguns acontecimentos vivenciados pelas igrejas 

do protestantismo histórico do período:  Igreja Presbiteriana: “As principais 

preocupações do período foram a ortodoxia, a evangelização e a rejeição do 

ecumenismo. Multiplicaram-se os processos contra pastores, igrejas locais e concílios.”; 

Igreja Presbiteriana Independente (IPI): “inicialmente teve uma postura menos rígida 

que a IPB, mas a partir de 1972 tornou-se mais inflexível quanto ao ecumenismo e à 

renovação carismática. Nesse tempo houve uma volta ao fundamentalismo e da adesão 

ao regime militar. A liderança eclesiástica da IPI também teve conflitos com sua 

juventude, muitos jovens foram acusados de subversão, segundo CAMPOS, (2002); o 

mesmo aconteceu com os batistas “que foram caracterizados por forte ênfase 

evangelística, tendo realizado grandes campanhas.(...). Houve ainda a ‘Campanha das 

Américas’ (1967-1970) e a Cruzada Billy Graham, no Rio de Janeiro, em 1974, tendo 

como presidente o pastor Nilson do Amaral Fanini. Houve também uma Campanha 

Nacional de Evangelização em 1978-1980” (MATOS, s.d., p. 19-22)  

 Sobre a Igreja Metodista, escreveu Matos: “Nos anos 70 a IMB investiu na 

educação superior. No campus da Faculdade de Teologia surgiu o Instituto Metodista de 

Ensino Superior, e, em 1975, o Instituto Piracicabano (fundado em 1881) foi 

transformado em Universidade Metodista de Piracicaba”. Quanto a Igreja Luterana, 

acrescentou ele:“No VII Concílio Geral (outubro de 1970) foi aprovado unanimemente 

o ‘Manifesto de Curitiba,’ contendo o posicionamento político-social da igreja. Esse 

manifesto foi entregue ao presidente Emílio Médici por três pastores. Em 1975 entrou 

em vigor a reforma do currículo da faculdade de teologia de São Leopoldo, refletindo as 

prioridades da igreja.”( MATOS, s.d., p. 19-22)  

 Em meio a esse conflito entre as lideranças eclesiásticas e a juventude, 

começaram a surgir os movimentos paraeclesiásticos. As suas principais linhas de 

atuação eram trazer de volta os jovens para as igrejas locais, trabalhar no sentindo de 

que os jovens que estavam dentro da igreja permanecessem, e alcançar outros. Uma das 

principais ferramentas utilizadas para isso foi a música e, os Vencedores por Cristo foi 

um desses grupos. Sobre essa questão Magali do Nascimento Cunha destaca:  

Esse vazio foi então preenchido nos anos 70 pelas organizações 

paraeclesiásticas que já tinham espaço entre os jovens desde os 

anos 50 e pelos conjuntos jovens que surgiram como alternativa 
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para a atuação da juventude. A ideia que passou a ser trabalhada 

foi que a juventude deveria estar dentro das igrejas e não fora 
dela, envolvida com movimentos ideológicos mundanos. Os 

conjuntos jovens e os retiros espirituais dos grupos 

paraeclesiásticos foram instrumentos para o estabelecimento 
desse novo ideal. Mas não só: as paraeclesiásticas e os 

conjuntos tinham inspiração no modelo estadunidense.  

Modernidade e beleza –elementos de atração da juventude- 
eram os componentes do novo processo. A eletrônica das 

aparelhagens de som e dos instrumentos, os gêneros musicais da 

moda adaptados à religiosidade e a aparência clean dos novos 
líderes traziam um novo formato para o jeito de ser jovem nas 

igrejas evangélicas (CUNHA, 2007, p. 76-77).  

 Cunha também enfatiza que assim como o regime militar utilizou da 

modernização o do controle da cultura como  uma forma de expansão e divulgação do 

nacionalismo tão importante para o fortalecimento do regime, os líderes eclesiásticos  

estimularam o uso da música como forma de inserção dos grupos jovens na forma do 

culto, permitindo com o uso dos seus “profanos” instrumentos. Foi talvez, uma 

excelente  uma forma de controle dos jovens. Principalmente porque, em termos de 

conteúdo das músicas os grupos  conservaram os temas da antiga hinologia, baseados na 

alienação dos problemas terrenos colocando as pessoas a espera do porvir. (CUNHA, 

2007, p.76-79).  

 Nesse sentindo as lideranças das igrejas consideraram ser a música uma 

ferramenta para  “segurar” os jovens dentro das igrejas. Numa entrevista da 

estadunidense Beverly Chain, que trabalhava como executiva no Departamento 

Intermedia de Comunicação do Conselho Mundial de Igrejas concedida ao jornal 

Expositor Cristão, (31/12/1971), que recebeu o título; “Uma saída para a juventude: a 

música”. Assim, quando perguntada sobre o que a Igreja poderia fazer para alcançar  o 

jovem das zonas urbanas, Chain respondeu que havia feito uma visita a uma Igreja no 

Brooklyn em  Nova Iorque, que possuía uma quantidade bem expressiva de jovens entre 

14 e 30 anos, e observou que aquela Igreja utilizava da música e da hospitalidade como 

principais ferramentas de atuação: 

No meu entender, o espírito de comunidade é o que os jovens 

gostam. Por isso o templo estava cheio de jovens. Outro 

elemento importante é a música. Todos os jovens gostam de 
música. E os adultos também. Os três hippies que lá estavam 

foram por causa, principalmente da música alegre. Disseram-me 

que, dominicalmente, os três atravessam a cidade, viajando uma 

hora de metrô, a fim de participarem do culto naquela 
comunidade. 



149 

 

 A entrevista se encerrou com a pergunta: “Por que não tentamos algo semelhante 

em nossas igrejas no Brasil?” Em outras matérias o Expositor Cristão, durante a década 

de 1970 voltou ao tema da música e juventude, da música na igreja, temas que 

apareciam com relativa frequência em matérias, entrevistas e editoriais tanto em apoio a 

abertura musical quando em uma posição conservadora sobre o assunto. Assim é  

importante salientar que se por um lado algumas lideranças das igrejas locais usavam  a 

abertura para novos estilos musicais e o uso dos instrumentos como ferramenta para 

manter os jovens dentro das igrejas. Outros líderes ainda tinham uma dificuldade muito 

grande de aceitar essas mudanças, pois não estavam dispostos a “abrir mão” das 

tradicionais formas de considerar o que seria ou não música sacra.  

 Ainda sobre o cenário protestante da década de 1970 Mendonça destaca:  “O 

último e grande desafio às igrejas protestantes históricas nesse período foi o avanço do 

movimento carismático no interior delas mesmas, gerando divisões que produziram as 

chamadas igrejas ‘renovadas’. O neopentecostalismo, como se sabe, provocou 

verdadeira devastação nessas igrejas.” (MENDONÇA, 2012, p. 94)  

 Um das primeiras igrejas consideradas neopentecostais é a Igreja Universal do 

Reino de Deus fundada em julho de 1977, na cidade do Rio de Janeiro. Esse 

neopentecostalismo, apesar de surgir em meio pentecostal, adquiriu outras 

características que o tornaram uma outra vertente do protestantismo brasileiro. Segundo 

Leonildo Campos (1997), o neopentecostalismo surgiu como uma adaptação do 

pentecostalismo aos novos caminhos tomados pela sociedade capitalista:  

Assim, como a classe operária foi ao paraíso da sociedade de 

consumo, o pentecostalismo  encontrou formas de acomodação no 
interior da velha cultura latino-americana e da nova sociedade de 

consumo, incorporando, no decorrer desse processo símbolos, 

discursos e forças que emanam da religiosidade popular de origem 

ibérica, nativa dos indígenas e africanos, mesclada com o 
fundamentalismo dos televangelistas norte-americanos. Em suma, os 

pentecostais de classes populares e médias, passaram a historicizar a 

ideia do milênio, sob o suporte ideológico da “teologia da 
prosperidade”. (...) Tal como o capitalismo, que procurou se alterar 

depois do advento da crítica marxista e da implantação do regime 

comunista em algumas partes do mundo, o pentecostalismo também 
foi forçado a abandonar a postura contracultura e a caminhar em 

direção a uma religiosidade acomodada em uma sociedade dominada 

pelo mercado neoliberal. Foi nesse lócus que surgiu o 

neopentecostalismo, nome dado a uma série de manifestações 
religiosas, mais ou menos em processo de distanciamento daquele 

padrão original disseminado, a partir de 1906, dos Estados Unidos 

para o mundo todo (CAMPOS,1997, p.35-36). 
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 Dados esses apontamentos sobre o cenário em que as igrejas neopentecostais 

surgiram, podemos ainda  destacar que elas possuem como principais características o 

uso da TV e do rádio como ferramentas de divulgação e propagação, a teologia da 

prosperidade e a batalha espiritual e a cura interior. Diante de tudo isso podemos 

destacar que a década de 1970 foi um período marcado pelas discussões sobre o 

ecumenismo e do evangelho mais voltado para as questões sociais. Além disso, houve 

também as tentativas de renovação e de pentecostalização das igrejas do protestantismo 

histórico; o surgimento das igrejas neopentecostais; a consolidação das atividades das 

instituições paraeclesiásticas como forma de atrativo e alternativa para o público jovem. 

Esse novo cenário  acirrou os conflitos de geração que vieram em decorrência da 

introdução das novas formas musicais na liturgia.  

 Se a década de 1970 foi cheia de acontecimentos do mais variados para a 

história do protestantismo brasileiro, os anos 2000 não foram diferente Antônio Flávio 

Pierucci uma das características desse período é a liberdade religiosa e isso gerou um 

crescimento da oferta de igrejas:  

Nunca houve tanta liberdade religiosa no Brasil como agora. Nunca 

antes as religiões foram tão livres para aqui aportar ou aparecer, 

aparecer no sentido de surgir repentinamente, começar a manifestar-
se, ocorrer subitamente, exibir-se, mostrar-se publicamente,fazer-se 

notar, ser divulgado. Nunca os profissionais religiosos se sentiram tão 

livres e à vontade como agora para lutar entre si por todos os meios e 
a toda hora afim de assegurar a reprodução ampliada de sua fé. Tudo 

se passa como se para eles o tempo não pudesse mais parar. Eles só 

pensam nisto: suas igrejas precisam crescer (PIERUCCI, 2012, p. 87-

88).   

  

 Atrelado ao pluralismo religioso aconteceu a “mercantilização” da fé quando a 

fé é vendida como um produto, e cada fiel busca uma que mais agrade seus desejos, 

suas necessidades, segundo Peter Berger: 

(...) as instituições religiosas tornam-se agências de mercado e 

as tradições religiosas torna-se comodidades de consumo. E, de 

qualquer forma, grande parte da atividade religiosa nessa 
situação vem a ser dominada pela lógica da economia de 

mercado. (...) Agora, os grupos religiosos têm de se organizar 

de forma a conquistar uma população de consumidores em 

competição com outros grupos que têm o mesmo propósito. 
(BERGER, 2003, p. 149-150.)  

 Além do aumento da oferta de opções religiosas aconteceu também que a 

religião deixou de ser uma herança familiar, para agora, cada indivíduo, escolher a sua 
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própria religião. Aliás, na atualidade, o fenômeno é ainda mais visível, pois, existe uma 

crise de identidade. O sujeito deixa de possuir uma identidade unificada e instável 

durante toda a sua vida. Agora ele vai mudando e reconstruindo sua identidade durante 

toda a vida. Sobre essas mudanças de identidade Stuart Hall faz as seguintes 

observações:  

O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e 
estável, está se tornando fragmentado; composto não por uma única, 

mas de várias identidades, algumas contraditórias ou não-resolvidas. 

(...) O próprio processo de identificação, através do qual nos 

projetamos em nossas identidades culturais, tornou-se mais provisório, 
variável e problemático (HALL, 2005, p. 12). 

 Podemos dizer  também que desse fenômeno das múltiplas identidades 

individuais acontece na religião o que se denominou self religioso, o fiel escolhe o que 

quer consumir como num restaurante de comida self service, e segundo Eduardo 

Guilherme de Moura Paegle explicaria o crescimento das igrejas neopentecostais:  

O self é uma das chaves para explicar o crescimento dos 

neopentecostais. Neste sentido, é uma recusa da mediação religiosa 

institucional, abrindo espaço para um sincretismo religioso na 
experiência individual sem contestações eclesiásticas, onde não existe 

uma ausência de contradições de diferentes tradições religiosas. O que 

seria mais pós-moderno do que isso, em termos religiosos? Essa 

metáfora faz-nos lembrar que as igrejas neopentecostais, como a 
IURD e a Renascer, apresentam cada dia da semana com um cardápio 

diferente, no dia x, o culto da Libertação, no y, do empresário, no dia 

w, da família e no f, a terapia do amor. Temos uma idéia da 
“Mcdonaldização” da fé, na medida em que a lógica de mercado é 

imposta nesta sociedade neoliberal (PAEGLE, 2008, p.91).   

 
 Essa busca por uma experiência religiosa específica pode explicar outro aspecto 

bem presente na religiosidade brasileira dos anos 2000, o aumento do número dos 

denominados “sem religião” (8%) nos dois últimos censos. Vários autores têm 

considerado que os indivíduos que assim se autodeclaram não são ateus ou agnósticos e 

sim pessoas crentes desligadas de uma instituição religiosa. Elas expressam algum tipo 

de crença, podem eventualmente frequentar alguma igreja quando precisam de algum 

“produto específico”. Mas podem ser também aquelas pessoas que passaram por alguma 

decepção com a instituição religiosa, sem perder a religiosidade. Outro traço específico 

da religiosidade brasileira da década de 2000 a 2010 foi a queda no número de católicos. 

Em 2010 os católicos representavam 64,6 % da população brasileira. Pois, a Igreja 

Católica tem perdido fiéis principalmente para as igrejas evangélicas.  
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 Com essas considerações podemos dizer que o cenário religioso brasileiro dos 

anos 2000 é caracterizado pelo crescimento dos evangélicos; dos sem religião; da queda 

no número de católicos; de ampliação do mercado religioso; e do surgimento de igrejas 

que atendem públicos e necessidades especificas. Com esses dados é possível 

percebermos o quanto mudou a religiosidade brasileira na década de 1970 e nos anos 

2000. Logo, se torna mais fácil entender os tipos de religiosidade dos “consumidores” 

dos grupos Vencedores por Cristo (anos 1970) e Ministério de Louvor Diante do Trono 

(anos 2000).   

 Vale destacar também que ambos os grupos têm uma preocupação proselitista  

ou missionária com sua produção musical. Por exemplo, os Vencedores por Cristo 

utilizavam suas apresentações e a venda dos LPs como uma forma de divulgar 

mensagem religiosa de seus integrantes. Enquanto o Ministério de Louvor Diante do 

Trono utiliza de uma porcentagem do seu faturamento com a venda dos álbuns para 

sustentar um projeto executando na Índia que trabalha com meninas retiradas da 

prostituição.   

 

 

4.2- Comparações nas formas de produção e distribuição 

fonográfica 

 

 

 Uma das primeiras observações que podemos fazer sobre a produção dos dois 

grupos aqui estudados é sobre a liderança e o propósito inicial de cada um. O Ministério 

de Louvor Diante do Trono tem em Ana Paula Valadão sua principal líder, uma líder 

com perfil de celebridade musical. Os Vencedores por Cristo não tinham um líder 

principal, pois, Jaime Kemp era líder do evangelismo e não das questões musicais nas 

apresentações. O líder espiritual é alguém de grande importância dentro dos limites de 

um campo religioso. Isso porque, cada espaço social, seja ele uma escola ou uma igreja, 

produz um tipo de relação social, que possuí seus próprios agentes estruturadores, que 

ocupam posições específicas a partir de uma estrutura de funcionamento. O campo 

religioso assim, possuí interações simbólicas ligadas ao sobrenatural, onde os leigos 

esperam determinadas ações do seu líder. 
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 Pensando assim, na perspectiva do campo religioso, espera-se dos dois grupos 

que além de uma produção musical de qualidade proporcionem ações mágicas por meio 

da execução de suas  músicas. Porém, com os integrantes que formavam os Vencedores 

por Cristo mudavam a cada álbum, pois sua principal missão influenciar os jovens que 

participavam do grupo, no que se referia a temas como discipulado e da evangelização. 

Assim, o propósito missionário de Jaime Kemp, segundo Judith Kemp era de que: 

Todas as pessoas, por todo o Brasil, que foram abençoadas com a 

música de Vencedores por Cristo provavelmente ficariam surpresas ao 
descobrir que, quando iniciamos o ministério, a música nunca foi o 

alvo principal. Nós nem perguntávamos aos jovens que participavam 

se eles sabiam cantar. Entretanto, hoje em dia Vencedores por Cristo 

também é reconhecido pela maneira como transformou o louvor desse 
país (KEMP J.; ANDREOTTI, 2013, p. 44).   

 Dessas considerações podemos destacar alguns pontos: Os Vencedores por 

Cristo usavam músicas para evangelização. Logo havia uma necessidade de se fazer 

uma música próxima ao que estava acontecendo naquele momento no meio secular. O 

intuito era, portanto,  atrair os jovens para as igrejas por meio de apresentações em 

praças e escolas e em demais lugares públicos. O grupo procurava, por esse meio,  

mostrar que a hinódia costumeira das igrejas era uma ferramenta pouco viável para tais 

propósitos. Podemos de certa forma dizer que a música nos Vencedores por Cristo era 

uma ferramenta de evangelização. Contudo, Judith Kemp também resalta que ouvir um 

CD é uma forma dos cristãos se aproximarem de Deus: “Eu tenho descoberto que uma 

das melhores maneiras de adorar a Deus em oração é através de músicas de louvor 

(especialmente os velhos hinos de fé). Tenho uma grande coleção de CDs de 

Vencedores por Cristo que elevam a minha alma até o trono do Pai.”  (KEMP, J.; 

ANDREOTTI, 2013, p. 60). 

  Por sua vez, no Ministério de Louvor Diante do Trono a música tem duas 

funções básicas: a primeira é oferecer uma música a ser utilizada no momento litúrgico 

do louvor e adoração, pois o louvor é considerado uma “arma de guerra” contra o diabo. 

E  a segunda função é ser uma alternativa de entretenimento para os jovens cristãos. 

Ana Paula Valadão deixa bem claro isso ao afirmar que:  

A nossa adoração é também uma arma de guerra. Os nossos louvores, 

além de nos levarem ao refúgio do Senhor, constituem uma arma 

ofensiva para atacar e destruir os nossos adversários. Quando 
adoramos a Deus, estamos correndo para o seu consolo e abrigo. Mas 

também estamos nos levantando, ofensivamente, com a cobertura do 

nosso Deus para destruir as obras do inimigo (BESSA, s.d., p. 201).  



154 

 

 Assim, como Judith Kemp resaltou recentemente em seu livro, Ana Paula 

Valadão destaca também que ao ouvir um CD a pessoa pode chegar mais perto da 

presença de Deus, pois a música exerce uma função “mágica” no ouvinte:  

Uma das maneiras de correr para o refúgio de Deus é por intermédio 
de nossos louvores. Às vezes, nos faltam até mesmo as palavras para 

orar. Mas, com o auxílio de uma música, de um CD, começamos a 

falar para o Pai que precisamos dele, que confiamos em sua 
fidelidade, que queremos o aconchego da sua companhia, do seu amor 

(BESSA, s.d., p. 192).  

 Em termos de produção a dos Vencedores por Cristo era o que podemos 

considerar quase artesanal, pois, o tempo gasto para gravação de um LP era de dois dias, 

mas, faltava um cuidado maior com a qualidade da gravação em termos técnicos e de 

qualidade. A sua qualidade foi se aprimorando com o transcorrer dos LPs. A  

preocupação com a formação musical dos jovens que participariam de uma das equipes 

só começou a aparecer a partir do terceiro LP Se eu fosse contar..., ou seja, o grupo 

produziu cinco compactos e dois LPs com equipes que não tinham habilidades e tão 

pouco alguma formação musical de qualidade, o que em termos técnicos e musicais 

deixa muito a desejar. A história da entrada do primeiro baterista no grupo, Sérgio 

Leoto, aponta para a questão da formação musical:  

Ao comparecer à entrevista, trêmulo e sem saber o que mais iriam 

perguntar, entrou na sala o pastor Jaime Kemp. Depois de mais 30 

minutos de questionamento sobre minhas intenções em participar do 
grupo, ouvi a última pergunta, num português  carregado de sotaque 

americano: “Você toca bateria?”, ao que respondi: “Não! Nunca 

tentei!”. Jaime olhou-me bem e disse: “Mas você tem cara de 

baterista! Conhece algum amigo que poderia lhe ensinar a tocar esse 
instrumento?”. Curiosamente, eu tinha um colega de escola que era 

baterista profissional. O pastor me disse: “Então vá aprender com ele, 

que nas próximas férias você será nosso baterista!” (KEMP, J.; 
ANDREOTTI, 2013, p100). 

  A distribuição dos LPs dos Vencedores por Cristo  também só acontecia pelos 

lugares por onde eles passavam em suas viagens missionárias, não havia um grande 

interesse comercial nisso. Gladir da Silva Cabral e Sérgio Paulo de Andrade Pereira 

descrevem a produção musical dos Vencedores por Cristo  considerando ser também a 

produção musical do grupo uma contracultura em termos comerciais:    

Nesse particular, o trabalho dos Vencedores por Cristo é diferenciado 
na medida em que não se afilia a nenhuma gravadora nacional ou 

estrangeira e não se caracteriza como um produto de venda em larga 

escala. Seu trabalho é muito mais artesanal e missional do que 
mercadológico. Os objetivos eclesiásticos, teológicos, pastorais estão 

acima dos objetivos meramente comerciais. Isso abre espaço para a 
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possibilidade da crítica ao sistema, tanto mercadológico quanto 

eclesiástico, e para propostas de fato autônomas e contraculturais 
(CABRAL; PEREIRA, 2012, p. 125).  

 

 Em contrapartida a questão comercial e a preocupação com uma produção de 

qualidade foi no Ministério de Louvor Diante do Trono se aperfeiçoando a cada álbum. 

Uma preocupação em fazer do show um grande espetáculo para o público cristão 

protestante brasileiro. Ana Paula Valadão destaca as principais funções da produção do 

Ministério de Louvor Diante do Trono da seguinte forma: “Sei que o anseio do seu 

coração, assim como do meu, é atrair a presença de Deus, e não apenas cantar, tocar, 

entreter as pessoas com músicas bonitas. Aliás, é muito mais que música” (BESSA, p. 

182). Notemos então que ela mesma considera sua produção musical uma forma de 

entretenimento. Nesse aspecto, a música produzida pelo grupo se aproxima da indústria 

cultural, pois os cristãos protestantes precisam de entretenimento que esteja em 

conformidade com suas crenças. Muitos deles deixam de consumir música. Assim o 

Ministério de Louvor Diante do Trono possui algumas características semelhantes as da 

indústria cultural, que segundo Theodor Adorno e Max Horkheimer, registram que: 

(...) a força da indústria cultural reside em seu acordo com as 
necessidades criadas e não o simples contraste quanto a estas, seja 

mesmo o contraste formado pela onipotência face a impotência. (...) 

Quanto mais sólidas se tornam as posições da indústria cultural, tanto 
mais brutalmente esta pode agir sobre as necessidades dos 

consumidores, produzi-las, guiá-las e discipliná-las, retirar-lhes até o 

divertimento (HORKHEIMER; ADORNO, 1990, p. 174 e 181).  

 De certa forma o próprio Vencedores por Cristo já tinha como característica  

saciar e  produzir as necessidades do público cristão protestante em consumir música 

cristã, contudo eles não tiveram a mesma amplitude de produção musical e dos demais 

produtos que se seguiram tal qual o Ministério de Louvor Diante do Trono.  Horkheimer 

e Adorno (1990) também ressaltam que a indústria cultural acaba tirando o divertimento 

das pessoas, pois consideram que os consumidores consumem determinada arte porque 

de certa forma existe uma “obrigação” que todos têm de consumir a mesma coisa. Isso 

acontece, dada a devida proporção com o consumo da música cristã protestante na 

atualidade, pois, o grupo musical da igreja local tem quase a “obrigação” de executar no 

domingo a música de maior sucesso nas rádios evangélicas e nos lançamentos  mais 

recentes da música gospel.  

 Por isso, nos dias de hoje tocar uma música dos primeiros álbuns do Ministério 

de Louvor Diante do Trono em certos círculos já significa estar “fora da moda”. 
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Executar uma música dos Vencedores por Cristo  então, será considerado algo 

extremamente ultrapassado, e o  seu repertório recebe até mesmo o status de “hino 

tradicional”. Não se discute muito o conteúdo, o tempo litúrgico ou se a música está de 

acordo com o momento que a comunidade está passando. O que importa é  apresentar 

números de um repertório que é  considerado a sensação do momento.  

 Outro aspecto da produção dos grupos que podemos destacar é que um dos 

componentes de uma sociedade qualquer é a existência de uma estrutura social baseada 

num sistema hierarquizado de poder e privilégio. Para Bourdieu não são apenas as 

relações econômicas que criam essa hierarquização, a qual leva os membros de uma 

sociedade a atribuir determinados valor a um objeto pelo que ele representa 

simbolicamente e não apenas pelo seu valor econômico. Esse valor é atribuído pelo 

campo  onde produtos e consumidores interagem, Bourdieu identifica os vários  tipos de 

capitais: capital econômico; cultural; simbólico; social ou cientifico. 

 

  

4.3-Comparações das letras e dos estilos musicais 

 

 

 Já notamos em nosso texto que talvez a maior contribuição dos novos grupos 

musicais jovens do final da década de 1960 e de toda a  década de 1970 para a música  

cristã protestante brasileira, foi a introdução de novos instrumentos musicais e estilos 

nas igrejas locais. Essas igrejas, durante um século usaram em suas atividades litúrgicas 

a hinologia dos primeiros missionários. Certamente essa contribuição foi inovadora. 

Mas também controversa, pois, encontrou resistência dentro das igrejas tanto da parte 

dos líderes quanto das pessoas mais tradicionalistas que viam nessas mudanças a 

introdução de elementos “mundanos” colocando em perigo a tradicional classificação  

entre sagrado e profano. Na forma tradicional  de classificação o sagrado, em termos 

musicais,  eram os hinos, acompanhados pelo piano ou órgão no estilo estadunidense a 

europeu. A prática cristã protestante  brasileira pressupunha no rompimento com a 

cultura brasileira e com tudo que parecesse semelhante as práticas litúrgicas da Igreja 

Católica. Ora os habitus são difíceis de ser mudados, principalmente quando são 

percebidos como naturais: 

O habitus se apresenta, pois, como social e individual refere-se a um 

grupo ou uma classe, mas também ao elemento individual; o processo 
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de interiorização implica sempre internalização da objetividade, o que 

ocorre certamente de forma subjetiva, mas que não pertence 
exclusivamente ao domínio da individualidade. A relativa 

homogeneidade dos habitus subjetivos (de classe, de grupo) encontra-

se assegurada na medida em que indivíduos internalizam as 
representações objetivas segundo as posições sociais de que 

efetivamente desfrutam (ORTIZ, 1994, p. 17-18).   

 Por isso mesmo, a mudança que Vencedores por Cristo trouxe foi bastante 

significativa, mexeu com o habitus, com o que parecia “ser sólido” que começou a “se 

dissolver no ar.” Por outro lado, os Vencedores por Cristo foram se transformando 

musicalmente a cada novo álbum. No início havia um estilo coral com divisão em naipe 

de quatro vozes, soprano, contralto, tenor e baixo; com o uso apenas do órgão, ou do 

piano, para depois músicas cantadas com uma voz principal e back vocal, ou duetos de 

vozes femininas e masculinas, ou ainda outras diferentes formas vocais. A ampliação no 

uso de diferentes instrumentos musicais também foi significativa com o transcorrer de 

novas edições de álbuns foram sendo utilizados além do órgão e do piano: contrabalde; 

violões tanto de aço quando de nylon; violas de 10 cordas, guitarras comuns e com 

pedal de wah-wah; baixo elétrico; teclado; escaleta; sintetizador; bateria; quarteto de 

cordas; pandeiro; vibrafone; gaita e  afoxé. Foi notório durante o estudo descritivo dos 

álbuns que em cada um deles algum elemento musical foi aparecendo, numa melhora 

em termos de gravação, produção e uso dos instrumentos musicais, além de uma 

preocupação maior com  a qualidade dos arranjos musicais.  

 Quanto ao uso de diferentes estilos musicais, o grupo Vencedores por Cristo 

também explorou muitas variações, tomando por base o rock produzido na época. Foi 

possível observar que em suas melodias o grupo recebeu influências de cantores como 

Elvis Presley e Roberto Carlos, das bandas Beach Boys, Mutantes, MPB4, dos 

movimentos musicais Jovem Guarda, Clube da Esquina e da Bossa Nova. Em algumas 

canções há influências do rock progressivo, do rock psicodélico e do rock rural (folk). 

Com o uso de melodias semelhantes às bandas seculares certamente um ouvinte mais 

desavisado poderia facilmente escutar uma música dos Vencedores por Cristo e achar 

que estava escutando a banda da Jovem Guarda ou uma nova música do Clube de 

Esquina se não se atentasse para o detalhe da letra.  

 Porém essas semelhanças melódicas com outras bandas seculares, que eram 

sucesso nas décadas de 1960 e 1970, só podem ser percebidas quando os álbuns dos 

Vencedores por Cristo são escutados, isso porque a maneira como tais músicas foram 
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executadas nas igrejas locais poderiam muito bem ser uma cópia nada fiel do original.  

A diferença entre a versão original e a executada nas igrejas ocorreu principalmente 

pela falta de materiais oficiais do grupo com as partituras ou as cifras das músicas, pois 

publicações nesse sentido só vieram acontecer uma década depois.   

 Em contrapartida o Ministério de Louvor Diante do Trono surge no período em 

que a forma de se usar estilos e instrumentos musicais diferentes nas igrejas já era 

diferente. As dificuldades iniciais com essas questões já estavam quase que totalmente 

superadas. Pois com a expansão dos conjuntos dos anos 1970, das bandas de rock cristãs 

protestantes dos anos 1980 e dos anos 1990, e todo o movimento  gospel, que explorou 

os mais variados estilos musicais, a nova forma inata de consumo, e do uso da música 

nas igrejas a situação já era outra. Por outro lado, no que diz respeito à resistência ao 

estilo musical, o Ministério de Louvor Diante do Trono não encontrou nenhuma 

dificuldade. Porém esse grupo preferiu não fazer isso e sua discografia é quase que 

inteira baseada num estilo só, a balada romântica, ou o que no gospel tem 

convencionado denominar “estilo louvor e adoração”.  

 Quando fizemos o estudo descritivo dos álbuns do Ministério de Louvor Diante 

do Trono em alguns momentos os mais desavisados poderiam perfeitamente achar que a 

mesma música está sendo executada por longos 30 minutos, pois elas possuem a mesma 

base melódica. O que aproxima o grupo do conceito de música ligeira de Theodor 

Adorno: “(...) para não falar da música ligeira onde o ouvido acostumado consegue, 

desde os primeiros acordes, adivinhar a continuação, e sentir-se feliz quando ela ocorre” 

(ADORNO, 1989, p. 164). A música ligeira para Adorno é aquela que apresenta uma 

harmonia não original e repetitiva, esse tipo de base harmônica é muito usada nas 

canções pop.  Sem a mudança da base melódica o Ministério de Louvor diante do Trono 

acaba produzindo uma música não muito original, que pode ser classificado como 

música ligeira. O  próprio arranjador do grupo, Sérgio Gomes, sempre afirma nos 

making off dos álbuns do Ministério de Louvor Diante do Trono que o grupo trouxe 

uma marca musical.  Segundo ele, com poucos acordes tocados de uma música é fácil 

identificar que está sendo executada uma canção do grupo, o que de certa forma reforça 

a ideia do uso da música ligeira pelo Ministério de Louvor Diante do Trono.  

  O Ministério de Louvor Diante do Trono utiliza também em todos os álbuns 

analisados uma banda que possuí teclado, bateria, guitarra, baixo e alguns casos violão 

12 cordas. O naipe de metais com sax alto, sax tenor, sax barítono, trompa, trompetes e 
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trombones. Em alguns álbuns existe a participação do quarteto de cordas. Durante 

muitos trabalhos o coral também é utilizado, em alguns casos formado por membros da 

Igreja Batista da Lagoinha, às vezes há membros de várias denominações da cidade 

onde o álbum foi gravado. A variação no número de integrantes do coral foi de 200 a 

4.500 pessoas, dependendo do álbum. O back vocal é formado em média por 10 vozes, 

misturadas entre femininas  e masculinas e tem a Ana Paula Valadão como principal 

cantora.  

 Quando pensamos sobre o conteúdo das letras  é importante salientar que um dos 

pontos mais interessantes sobre o protestantismo certamente está no fato de que todos 

podem ler a Bíblia e fazer sua própria interpretação. Isso ao longo dos séculos desde a 

reforma de Martinho Lutero no século XVI tem possibilitado as mais diferentes 

interpretações sobre os textos bíblicos, com o surgimento das mais diversas doutrinas e 

denominações religiosas cristãs protestantes. No entanto, a crítica de que questões 

relacionadas à realidade brasileira são pouco presente no conteúdo das canções da 

música cristã protestante brasileira está intimamente ligada ao tipo de teologia que as 

pessoas estão inseridas. Com isso é notório perceber que tanto Vencedores por Cristo e 

quando o Ministério de Louvor Diante do Trono, podem perfeitamente usar em seu 

repertório o mesmo texto bíblico como tema de alguma letra, contudo com enfoques e  

perspectivas diferentes.  

 Voltamos a insistir aqui, que  nem sempre os temas abordados são iguais, mas, 

também não necessariamente sempre diferentes. Nas canções dos Vencedores por 

Cristo os temas principais são: “salvação em Jesus”, “verdadeira alegria que só é 

possível resultar do encontro com Jesus”, “vida no porvir”, “mudança de vida que o 

cristianismo proporciona”, “mudança da vida de ilusão”, “da vida vazia de sentindo para 

a vida com sentindo que Jesus proporciona”, “convite para que os descrentes 

experimentem da salvação em Jesus”, “do amor de Deus que se manifesta através da 

criação”, “do perdão”, “da paz”, “da adoração”, “vida de oração”, “louvor e exaltação a 

grandiosidade de Deus”. Enfim uma temática oriunda da visão pietista do cristianismo 

protestante.  

 Ao analisar as imagens de Jesus nas letras do Hinário Evangélico, Klaus van der 

Grijp fez algumas considerações que podemos aplicar ao conteúdo das letras dos 

Vencedores por Cristo ,tal como a visão de “Jesus como salvador” e a experiência 

religiosa que o cristão sente ao conhecê-lo: 
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A imagem do Cristo Salvador, muito frequente no protestantismo 

brasileiro, poderia passar uma imagem conservadora. Ela é associada  
a uma salvação espiritual, vivida através de sucessivas experiências 

religiosas; uma salvação transcendente, prometedora de vida eterna e 

de bens celestiais. Mas esta salvação e este Cristo Salvador constituem 
um aspecto legítimo do querigma neotestamentário, e estão 

solidamente arraigados nas tradições da Reforma (GRIJP, 1974, p. 

114).   

 Ainda pensando sobre o grande enfoque que se atribui nas mensagens das 

canções ao tema “Jesus como o salvador da humanidade” expressa, tanto nas canções 

dos Vencedores por Cristo  e como também da hinódia tradicional, Simei Monteiro 

salienta:  

Jesus Cristo é fundamentalmente o salvador, o redentor, que oferece 

descanso e paz, abrigo seguro contra a vida e o mundo. É o pastor que 
guia os “crentes” pelo “vale escuro, conduzindo a “alma do crente” ao 

descanso celestial. Para isso é preciso “render-se” ao salvador: entrega 

total e incondicional a Jesus, que só assim pode “entrar na vida do 
crente”( MONTEIRO, 1991, p.75).  

 Sobre o tema da experiência mística espiritual que se pode ter ao  se “aceitar 

Jesus  como salvador” podemos destacar os seguintes trechos das canções dos 

Vencedores por Cristo: “Até que um dia seu amor senti,/ Sua imensa graça recebi.”
48

; 

“Amigo, Deus te ama/ Quer dar-te a salvação/ Entrega hoje ao meu Senhor/ Todo o teu 

coração.” 
49

 “Mas o que senti com o toque da fé,/ E até com os olhos da alma eu 

vi./Deixa claro, Ele vive em meu coração.”
50

 Caminho estreito, eu vi a cruz/ E no meu 

peito o céu em luz./ Meu sonho, a paz, achei enfim,/Jesus em mim!”
51

; Vem agora! Dar 

a Cristo a vida/ Benção esquecida./Dê a vida ao Salvador/ E receba o Seu amor.” 
52

; 

“Sangue que é derramado com alegria, /Vida que é dada por ter amado./Cristo morrendo 

pra te salvar!”
53

; “Jesus batendo a tua porta deseja entrar,/ Não lhe importa tua vida/ 

torta, quer te salvar/ De um mundo torpe, de uma vida morta.”
54

 

 Outros aspectos que  Grijp destaca,  e que foram observados por nós também, 

aplicáveis aos conteúdos das letras dos Vencedores por Cristo  temas como: “a divisão 

do mundo entre cristãos e não cristãos”; “a verdadeira alegria que só Jesus pode 

                                                   
48Nas estrelas, LP Fale do amor, 1971. 
49Cristo é real, LP Novos caminhos, 1972.  
50Deus é real, LP Se eu fosse contar..., 1973.  
51Nada melhor, LP Se eu fosse contar..., 1973. 
52Canção de se dar, LP Se eu fosse contar..., 1973. 
53A preço de sangue. LP De vento em popa, 1977.  
54De vento em popa, LP De vento em popa, 1977.  
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oferecer”; “a missão que todo cristão tem de anunciar ao mundo a salvação”;  “da 

dicotomia entre vida no mundo x vida com Jesus”: 

(...) a relação entre cristão e o mundo é concebida, geralmente, num 

fácil esquema de antíteses, o que torna escusado todo o engajamento 

autêntico por parte do cristão. A humanidade está dividida entre os 

que têm Jesus e os que não têm, os de dentro e os de fora, e o melhor 
serviço que podemos prestar ao mundo é tirar o maior número 

possível de almas de lá para cá. Jesus só quer agir em seu mundo sob a 

condição de ser confessado explicitamente pelos homens (GRIJP, 
1974, p.125). 

 Esses temas podem ser notados em versos como: “Há sempre alguém/ Que não 

provou/ O grande amor do meu Senhor/ Porém em meu ser, bem certo estou/ Que ele 

está sempre ao meu redor pra me guiar.”
55

;  “Vou proclamar ao mundo que meu Senhor/ 

em breve, voltará./Vou proclamar ao mundo que/Cristo reinará”
56

; “Triste e só era a 

minha vida,/Cheia de aflição./Nada, além, duma paz perdida,/Dor e desilusão./Fraco e 

pobre, a Deus, me entreguei/E, em seus braços, descanso achei./Pois n'Ele encontro real 

amor, real amor/E vida em que não há dor./Vida em que não há dor.”
57

; “Se indiferente 

foi o meu viver,/Tranquilo e calmo sem lutar por Ti,/ Devendo estar bem firme no labor, 

perdão, Senhor.
58

; “Deixa de brincadeira que o mundo inteiro precisa achar/ A chama da 

fogueira, o amor verdadeiro que Deus quer dar.
59

 “Esqueça agora este mundo incerto/ 

Que te rouba paz/ E não te convém/ Deixa Cristo chegar,/ Mais perto, Ele quer ser Teu 

amigo também.”
60

.  

 Outro tema constante nas músicas dos Vencedores por Cristo era a paz. A paz 

que Jesus oferece  e que, segundo o grupo,  é a única paz de fato verdadeira, e que só 

aqueles que tem seu encontro pessoal com Jesus vão poder sentir. No contexto onde a 

paz era muito comentada e buscada, era inclusive um dos lemas do movimento hippie 

do período: “Paz e amor.” Os Vencedores por Cristo  queriam mostrar aos jovens 

“perdidos” que a verdadeira paz só é possível em Jesus, qualquer outro tipo de paz é 

mentiroso e não vai propiciar o bem estar que a pessoa busca. Também eram tempos da 

repressão militar realizados pelo governo, muitos jovens envolvidos em causas políticas 

estavam muito longe de alcançar qualquer tipo de paz, ainda que ela fosse seu maior 

sonho e um de seus motivos para a luta em prol da abertura política do País.  Sobre a 

                                                   
55Ao meu redor, Compacto um, 1968 
56Vou proclamar ao Mundo, LP Fale do Amor, 1971.  
57Terra sem lágrimas, LP Fale do Amor, 1971. 
58Perdão Senhor, LP Novos Caminhos, 1972.  
59Deixa de brincadeira, LP Deixa de Brincadeira, 1974.  
60Mais perto, LP De vento em popa, 1977 
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questão da abordagem do tema paz no repertório dos Vencedores por Cristo, Laan 

Mendes Barros faz as seguintes críticas:   

A pregação da paz não ocorria de forma contextualizada, não envolvia 

nenhum compromisso social. A paz era representada como algo 

abstrato, genérico, sem vínculos com a realidade: algo mistificado, 

espiritualizado, relacionado de forma simplista  com a questão da fé; 
algo como resultado da conversão ao cristianismo; como algo gratuito, 

concedido, e não conquistado. Além do mais essa paz cantada pelo 

grupo não era paz  coletiva, social, mas individual. Essa “paz e 
amor” nas músicas de louvor dos Vencedores por Cristo, com seu 

romantismo, constituía-se em mensagem de fuga da realidade, de 

alienação. Expressões como “se o mal me vem, tanto faz!”, ou “tenho 
paz como um rio”, ou ainda “tudo é canto para mim” sugeriam uma 

postura política acomodada, desvinculada da  problemática social, 

que projetava um “bem estar”, uma paz abstrata e individualista 

(BARROS, 1988, p. 118).   

 A paz individual, verdadeira é abstrata e só pode se conseguida no encontro com 

Jesus, foram notados por Barros e estão em versos como: “Se tristezas surgem, tenho a 

solução,/Ler a Bíblia e orar dá paz, /dá paz ao meu coração.”
61

; “Vivi sem motivo, vivi 

sem razão,/ Mas, hoje, a paz que eu sinto/ Quero ver em cada coração.”
62

; “Novos 

caminhos /De uma nova paz/Novo coração/ Que Deus me deu.”
63

; Dei a vida a Cristo/ 

Ganhei o seu perdão/ Então eu vi surgir/ A nova paz no coração.” 
64

; “A paz concedida 

a preço de vida,/ A morte vencida e todo o pecar.”
65

; “Cada instante contigo Senhor/ É 

paz em minha'lma/ Suave harmonia/Do teu grande amor.” 
66

 

 As letras nos Vencedores por Cristo também eram curtas e com frases e rimas 

fáceis que se repetiam. Não houve uma grande preocupação estética ou poética com a 

letra, ressaltamos que grande parte do repertório aqui pesquisado foi de uma fase do  

grupo em que a tradução de músicas estadunidenses era a principal fonte. No entanto, 

essa questão poética e de rima seria difícil de ser explorada, pois esse é um dos  

problemas de quando se faz uma tradução musical, ou seja, conseguir que a letra se 

encaixe perfeitamente na melodia. Em termos de uma poesia musical um pouco mais 

trabalhada, apenas o LP De vento em popa, tem 100% das canções escritas por 

compositores brasileiros é que isso começou a aparecer. Sobre a questão da melodia e 

da rima, Barros destaca:  

                                                   
61Vida Vazia, LP Fale do amor, 1971. 
62Cristo é meu, LP Se eu fosse contar..., 1973.  
63Novos caminhos, LP Novos caminhos, 1972. 
64Cristo é real, LP Novos caminhos, 1972. 
65A preço de sangue, LP De vento em popa, 1977. 
66Cada instante, LP De vento em popa, 1977. 
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O fato é que as canções dos Vencedores por Cristo  procuravam ser de 

fácil assimilação, daí, sua elaboração poético-musical ser sempre 
simples,atentando a um certo padrão já determinado. Assim como a 

poesia “de consumo” apoia-se no uso de “frases feitas” e rimas 

convencionais, as músicas também apoiam-se em chavões 
melódicos”, na intenção de atender as expectativas viciadas de  seus 

ouvintes (BARROS, 1988, p.174).   

 Mesmo o LP De vento em popa que apresentou um estilo mais próximo ao da  

Bossa Nova e  tinha uma poesia um pouco mais trabalhada por compositores brasileiros, 

em termos de temática não houve nenhuma alteração, salvação e evangelismo 

continuaram sendo a base temática do repertório, segundo Jorge Geraldo de Camargo 

Filho, houve uma acordo entre Nelson Bomilcar, um dos integrantes da equipe que 

gravou esse LP e Jaime Kemp, eles poderiam inovar no estilo musical mas deveria 

preservar o conteúdo das letras: 

Conforme depoimento de Nelson Bomilcar, um dos produtores 
musicais do disco, antes da gravação do projeto, Jaime Kemp, 

fundador e líder de VENCEDORES POR CRISTO  e os compositores 

e produtores artísticos que tinham em mente uma obra musical cujas 
as referências religiosas fossem mínimas (quase que um trabalho 

eminentemente secular), estabeleceram um acordo: em troca de um 

álbum exclusivamente com canções de autores e compositores 
nacionais, o conteúdo teria um apelo evangelístico dentro dos moldes 

de uma visão mais conservadora, como uma tentativa de atenuar as 

prováveis críticas da liderança evangélica da época à proposta 

arrojada de um disco que se propunha a utilizar as referências 
musicais presentes na mídia do país. Por conta desse “acordo”, as 

canções selecionadas para o disco foram as que aliaram uma forma 

que refletia as tendências da música da época a um conteúdo ligado a 
um acentuado conservadorismo teológico (CAMARGO FILHO, 2005, 

p. 42).  

 

 Apesar de manter o tema, e da preocupação  em não causar grandes críticas por 

parte das lideranças das igrejas, ainda assim esse LP recebeu duras críticas. Aqui 

podemos notar algo interessante, pois, pareceu-nos que a questão da melodia e do estilo 

preocupava muito mais a liderança do que o conteúdo propriamente dito. Logo,  eles 

não olhavam a canção como um todo, mas apenas para a melodia, talvez por isso 

mesmo as letras não eram melhor elaboradas em termos de poesia. Essa preocupação 

excessiva com o estilo musical e não como a poesia da letra parece que não foi e 

continua não sendo uma preocupação de grande parte daqueles que consomem música 

cristã protestante brasileira. Haja visto o conteúdo e as rimas pobres que dominam as 

letras das músicas que estão hoje nas paradas de sucesso das rádios evangélicas e no 
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repertório dos CDs gospel mais vendidos. Contudo não nos cabe aqui discussões mais 

aprofundadas sobre essa questão.  

 Percebemos assim que a temática central das letras dos Vencedores por Cristo 

sempre esteve bem próxima da temática dos hinos, assim em termos de letra a produção 

dos Vencedores por Cristo do período do nosso recorte não apresentou nenhuma 

mudança tampouco a evolução poética dos conteúdos para a música cristã protestante 

brasileira.    

 No Ministério de Louvor Diante do Trono os temas das músicas giram em torno 

da grandiosidade, do poder de Deus que também é infalível, e trabalha em prol da 

humanidade, realizando todos os desejos e anseios humanos; do pecado como 

escravidão; da batalha espiritual e da luta contra o inimigo; do uso de metáforas, nas 

quais Deus é um rio, Jesus é o cordeiro e o leão e da igreja como noiva de Cristo; 

exaltação dos milagres celebrados com dança e festa; Jesus é tratado com vencedor, rei 

e libertador; Deus como aquele que cura, restaura e transforma;  da busca humana pelo 

avivamento profundo e pela presença do Espírito Santo, que é visto como aquele que 

“distribui dons espirituais”; das pessoas que escolhem obedecer a Deus são as que terão 

as melhores recompensas. Como o número de canções analisadas no período do recorte 

é maior há também uma amplitude maior de temas no Ministério de Louvor Diante do 

Trono no que havia nos Vencedores por Cristo. Vamos destacar alguns aspectos e 

características desse tema. 

 Antonio Gouvêa Mendonça (1983) ao analisar a hinologia brasileira separou os 

hinos em alguns temas que podemos aplicar no repertório do Ministério de Louvor 

diante do Trono. No tema batalha espiritual, que ele denomina hinos relativos ao 

“protestantismo guerreiro” possuem as seguintes características: “A hinologia guerreira 

é característica do maniqueísmo protestante. O Bem e o Mal lutam pela hegemonia, mas 

o Bem triunfará. Os crentes devem se alistar como soldados do Bem para apressar a 

vitória final. A luta é espiritual e moral e será vitoriosa com a segunda vida de Cristo 

para inaugurar o Milênio.” (MENDONÇA, 1983, p. 34). Sobre o tema da batalha 

espiritual nas letras, Éber Ferreira Silveira Lima também destaca:  

O militarismo, pela sua capacidade de sugerir eficiência, organização, 

ação rápida, vigilância e vitória, exerce um grande fascínio sobre as 
pessoas. Ora, se o exército de Cristo não perde, e ninguém gosta de 

perder, é melhor estar do lado certo. Ocorre que esse tipo de 
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entendimento causa uma grande frustração quando as pessoas 

percebem que nem sempre se ganha na vida. Perder também faz parte 
da experiência humana e da experiência cristã. A crise faz parte da 

vida e o fracasso pode ser experimentado também pelos filhos de 

Deus, mesmo pôr aqueles que estão envolvidos com o Reino 

(LIMA, 1991, p. 59).  

 Assim, segundo Mendonça, as letras com o tema ligado a batalha ou a guerra 

revelariam valores contrários aos valores que os cristãos acreditam do amor e do perdão. 

E para Lima o problema do tema estaria na crença de que o cristão será sempre 

vencedor, e quando a “derrota” em alguma área da vida acontece isso pode gerar uma 

frustração nas pessoas, que não estão preparadas para isso. Obervamos o tema batalha 

espiritual nas letras do Ministério de Louvor Diante do Trono em versos como: “Como 

um leão que ruge o diabo quer nos devorar / Está buscando brechas para destruir, / 

roubar e matar / Não é na nossa força que podemos vencer / Maior é Jesus em nós / 

Vem nos defender!
67

; “Ouve, Senhor / As palavras de afronta / Escuta ó Deus / O que 

diz o inimigo contra mim  / Se levanta para intimidar / Dizendo que o Senhor / Não me 

livrará / Mas uma coisa eu faço / Venho a Ti em pano de saco / Te apresento o meu 

clamor”
68

; Guerreia por mim / Glorioso Senhor, Poderoso nas batalhas / Tu és o meu 

escudo e arma de guerra / Envia teus anjos pra pelejar / Em meu favor nesta batalha / Tu 

és o Senhor dos exércitos, Rei.”
69

 

 Outro tema recorrente nas letras do Ministério de Louvor Diante do Trono é a 

remissão dos pecados. Jesus limpa e purifica todos os pecados com o seu sangue. A 

purificação da alma e do corpo é uma preocupação constante nas letras do grupo. Sobre 

essa temática Simei Monteiro destaca algumas características, aplicáveis ao conceito de 

“remissão dos pecados” no repertório do ministério:  

A remissão dos pecados é individual. O pecado produz na alma 

decaída e horrenda mancha que deforma e afasta de Deus. A alma 

precisa de limpeza e purificação. É o que significa “remissão dos 
pecados”. É o pecado do individuo que Cristo “expia na cruz”. O 

pecador precisa, por isso “banhar o negro coração no sangue de Jesus” 

(MONTEIRO, 1991, p. 153).  

 Percebemos isso em versos como: “Mas um desejo eu tenho /De ser 

transformado/ Preciso tanto do Teu perdão / Dá-me um novo coração
70

; Teu sangue, 

precioso sangue / Foi derramado por mim /E abriu o caminho, eu posso entrar /No santo 

                                                   
67A vitória da cruz, álbum Águas Purificadoras, 2000.  
68Ouve Senhor, álbum Preciso de ti, 2001.  
69Senhor dos Exércitos, álbum Ainda Existe uma cruz, 2005.  
70

Coração igual ao teu, álbum Preciso de ti, 2001.  
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dos santos venho adorar
71

;  “Contigo eu fui crucificado /Morreu meu velho homem 

/Escravo, do pecado /E agora eu sou livre em ti /Não mais eu, mas cristo vive em 

mim.”
72

; “Foi para isto, que se manifestou / Pra tirar os pecados, pois Ele é Santo. /Se 

confessarmos os nossos pecados /vamos ser perdoados,/pois Ele é santo!”
73

; “Ninguém 

tem maior amor/ Dar a vida pelo pecador/ O Teu amor demonstrado no calvário/ Vai 

mais além do que eu possa imaginar. 
74

 

 A questão da cura espiritual e física é muito presente nas letras do Ministério de 

Louvor Diante do Trono. Essa preocupação com a cura física não fazia parte com 

frequência dos temas das letras dos Vencedores por Cristo e nem da hinódia protestante 

tradicional, na qual, havia uma preocupação maior com a alma e menos com o corpo. 

Aspectos que envolviam o corpo eram relacionados normalmente ao pecado. A cura 

física ou espiritual é uma ênfase do pentecostalismo, que tem denominado essa cura 

como “cura interior”.Para aqueles que acreditam no processo de “cura interior”  ela é  

“uma terapia das enfermidades da mente e do espírito, mediante a ministração dos 

meios da graça: leitura da Bíblia, oração e aconselhamento” (ANDRADE, 2005, p.128). 

Trechos relacionados a cura física pode ser percebidos em versos como: “Arrancou 

todas as feridas /Nos fez felizes demais / Festa, alegria / É uma dança de celebração”
75

;  

“Deus que cura o doente /Dá forças ao cansado /Escolheste o fraco, humildes, 

rejeitados.”
76

; “Promessas de cura, para os povos da Terra /Palavras de vida, /para essa 

nação, /Levanta as ruínas, Sara as feridas /Trás restauração que vem do alto.”; “És o 

Deus que me cura /És o Deus que sara a minha dor /És o Deus que me ama /E este amor 

em Cristo me salvou.”
77

; “Tu és o Remédio, e estás em nós/ Liberamos Teu Rio e a cura 

para os povos.”
78

.  

 O individualismo e o intimismo com Deus são outros aspectos marcantes nas 

letras do Ministério de Louvor Diante do Trono. Praticamente nenhuma letra deles usa o 

sujeito “nós”. Assim com a comunhão entre os irmãos da comunidade de fé e a vida no 

porvir também aparecem poucas vezes. A felicidade do cristão está relacionada à 

resolução dos seus problemas terrenos. É por isso que os temas provisão e prosperidade 

                                                   
71Tu és o cordeiro, álbum Quero me apaixonar, 2003.   
72Eu nasci de novo, álbum Quero me apaixonar, 2003.  
73Santo como tu és, álbum Por amor de ti, oh Brasil, 2006. 
74  O teu amor, álbum A canção do amor, 2008.  
75Tempo de Festa, álbum Águas Purificadoras, 2000.  
76Amigo, álbum Nos braços do Pai, 2002.  
77És o Deus que me cura, álbum Aleluia, 2010.  
78Tu és o remédio, álbum Por amor de ti, oh Brasil, 2006.  
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são mais presentes. O tema prosperidade é recorrente no Ministério de Louvor Diante 

do Trono principalmente pelo alinhamento deles com a Teologia da Prosperidade. Na 

Teologia da Prosperidade “estão agrupadas visões religiosas como a “Confissão 

Positiva” ( não aceitação da fragilidade humana), o “Rhema” (poder direto de Deus 

concedido pessoalmente aos crentes), a “ Batalha Espiritual (deslocamento religioso 

para explicações dos projetos históricos) e “Vida na Bênção” ou “na graça” 

(transferência da escatologia para a vida eterna)” (RIBEIRO, 2007, p. 49).Ainda 

segundo Claudio Oliveira Ribeiro a Teologia da Prosperidade: 

(...) tem origem nos EUA a partir dos anos 1960. Na confluência de 

vários movimentos religiosos que enfatizam a cura divina, a 

prosperidade financeira e o poder da fé para a superação das 
fragilidades humanas. (...) guardam, entre outros aspectos para a 

realidade terrestre – e não para uma salvação após a morte – das 

vitórias, das realizações pessoais ou familiares e do progresso no 
campo da saúde e da prosperidade material e financeira. (...) A 

Teologia da Prosperidade está, portanto, intimamente relacionada com 

o sistema econômico neoliberal. Às práticas religiosas de parcela 

considerável da população são acopladas (ou incentivadas) práticas 
socio-econômicas, em consonância com a lógica do neoliberalismo. 

Tal aglutinação possui embasamento religioso que, indiretamente, 

contribui para a associação entre consumo e salvação, e entre 

capitalismo e Reino de Deus. ( Ribeiro, 2007, p. 50-56) 

 Aspectos ligados a Teologia da Prosperidade nas canções do Ministério de 

Louvor Diante do Trono pode ser observado em trechos como: “Não tenho palavras pra 

agradecer Tua bondade /Dia após dia me cercas com fidelidade /Nunca me deixes 

esquecer que tudo o que tenho /tudo o que sou, o que vier a ser/ Vem de Ti, Senhor
79

; 

“Enquanto eu descanso em Deus /Ele me dá tudo o que eu preciso /É descansar, confiar, 

entregar, /todo o meu cuidado a Deus /Descansar, repousar, colocar minha esperança em 

Deus / Inútil vos será bem cedo levantar /Penosamente trabalhar /Aos seus amados dá 

enquanto dormem /Aos seus amados ele dá.” 
80

 ; “Tudo vem de Ti, Senhor /das Tuas 

próprias mãos Te damos.”
81

; Bênçãos que nem sei contar /Fidelidade e provisão 

/Esperança, fé, consolação /Intimidade e comunhão.”
82

 

 Observamos e destacamos a presença de alguns temas  que são comuns nos 

Vencedores por Cristo e no Ministério de Louvor Diante do Trono, mas que são 

abordados de perspectivas diferentes. O primeiro é a questão da salvação, que é vista no 

                                                   
79

Vem de ti, Senhor, álbum Nos braços do Pai, 2002. 
80Descanso, álbum Esperança, 2004.  
81Tudo vem de ti, álbum Príncipe da paz, 2007. 
82Bênçãos que nem sei contar, álbum Tua visão, 2009.   
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Ministério de Louvor Diante do Trono como um tema a cura física e espiritual, 

enquanto  para os Vencedores por Cristo  está relacionada a vida no porvir,  além da 

atitude do pecador ao encontrar essa salvação, no primeiro uma busca mais profunda 

para se saciar da presença de Deus, no segundo o encontro com Deus gera uma 

mudança de olhar para toda a criação e impulsiona o cristão a levar essa mensagem a 

outras pessoas, como podemos observar nessas canções:  

Insaciável  

Ministério de Louvor Diante do Trono 

Desde que te encontrei nunca mais fui o mesmo 

Em tudo mais que procurei só achei desilusão (2x) 

Mas em ti descobri o sentido da vida 
Perdão e a paz que sarou minhas feridas 

Nada neste mundo me satisfaz 

Te quero mais e mais 

Sou insaciável na minha busca por ti 
Desesperadamente te quero mais e mais 

Não posso passar nem um dia sequer 

Sem viver o teu amor 
Sou insaciável 

Apaixonado por ti meu Jesus 

Te amo mais e mais 

Te quero mais e mais 

Te adoro mais e mais 
Te espero mais e mais 

Te amo mais e mais 

(Álbum Preciso de ti, 2001.) 

Cristo é real 

Vencedores por Cristo  

A vida que em Cristo achei 
Parece um sonho ser 
Não há lugar em que o amor 

Possa sobreviver 

Eu a vida a Cristo 
Ganhei o seu perdão 

Então eu vi surgir 

A nova paz no coração 

Pois Cristo é Real - Cristo é Real 

Pode um sonho parecer, mas Cristo é Real 

Dar de graça o que ganhei 

Jesus me disse assim 
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Pois muito além do que eu der 

Meu Deus dará para mim 

Eu olho então as flores 
Criadas por meu Deus 

Pra provar ao mundo grande 

Amor aos que são seus 

Pois Cristo é Real - Cristo é Real 

Pode um sonho parecer, mas Cristo é Real 

Amor maior meu Deus provou 
Ao pobre pecador 

Seu filho ao mundo Ele mandou 

Para ser o Salvador 

Amigo, Deus te ama 
Quer dar-te a salvação 

Entrega hoje ao meu Senhor 

Todo o teu coração 

Pois Cristo é Real - Cristo é Real  

Pode um sonho parecer, mas Cristo é Real 
(LP Novos Caminhos, 1971) 

  

 Outro tema que podemos comparar é a questão da crença em Jesus como o 

“salvador do mundo.” Ambos consideram “Jesus o libertador das trevas e do pecado”, 

contudo o Ministério de Louvor Diante do Trono reforça bem o uso da primeira pessoa 

do singular, e os Vencedores por Cristo usam os verbos na primeira pessoa, mas na voz 

passiva:  

Salvador  

Ministério de Louvor Diante do Trono  

Não coloque tua esperança em falsos deuses 
Não entregue o teu coração a outro alguém 

Pois quem mais te amaria assim? 
Pois quem mais te perdoaria assim? 

Pois quem mais te restauraria 

E te chamaria: 

"Vem ferida, terra escolhida, vem, sou teu Salvador!"? 

Salvador 
Só Jesus é o teu redentor 

Salvador 

Que em teus céus ecoe o som deste amor 
É o clamor do coração de Deus, teu criador 

Que naquela cruz o alto preço de sangue pagou 

Salvador 
Só Jesus é teu Libertador 

Salvador 
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Tua liberdade Ele já conquistou 

Quebre todos os grilhões do teu acusador 
E declare em alta voz que só Jesus é o Senhor 

Salvador 

(Álbum Esperança, 2004)  

 

O Reino do Filho  

Vencedores por Cristo  

Porque Ele já nos libertou, do império das trevas nos transportou. 

Para o Reino do Filho do Seu amor.  

Em quem temos a redenção e dos pecados o perdão. 

Vida nova liberta no seu amor, alma agora desperta pra seu louvor. 

Porque Cristo já se deu, para nos apresentar perante Deus: 

Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. 

Porque Ele já nos libertou, do império das trevas nos transportou. 

Para o Reino do Filho do Seu amor.  

Canto agora pra sempre em seu louvor 

(LP De Vento em popa, 1977)  

 

 O rio, as águas, também são metáforas comuns nas canções dos dois grupos. 

Mas  nas do Ministério de Louvor Diante do Trono Deus é o próprio rio, enquanto que 

nos Vencedores por Cristo  há uma aproximação do rio  com Deus, na qual o poder de 

Deus pode ser derramando através do rio:  

Águas purificadoras 

Ministério de Louvor Diante do Trono  

Existe um rio, Senhor 
Que flui do Teu grande amor 

Águas que correm do trono 

Águas que curam, que limpam 

Por onde o rio passar 

Tudo vai transformar 
Pois leva a vida do próprio Deus 

E este rio está neste lugar 

Quero beber do Teu rio, Senhor 

Sacia a minha sede, lava o meu interior 
Eu quero fluir em Tuas Águas 

Eu quero beber da Tua fonte 

Fonte de águas vivas 

Tu és a fonte, Senhor 
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Tu és o rio, Senhor 

Tu és a fonte, Senhor 

(Álbum Águas Purificadoras, 2000) 

Faz-me chegar  

Vencedores por Cristo  

 

Faz-me chegar aos Teus rios Senhor 

Faz-me chegar aos Teus rios Senhor 
Faz-me chegar aos Teus rios Senhor 

Faz-me chegar, faz-me beber 

Faz-me viver 
Faz-me beber dos Teus rios Senhor 

Faz-me beber dos Teus rios Senhor 

Faz-me beber dos Teus rios Senhor 
Faz-me chegar, faz-me beber 

Faz-me viver 

Faz-me viver nos Teus rios Senhor 

Faz-me viver nos Teus rios Senhor 
Faz-me viver nos Teus rios Senhor 

Faz-me chegar, faz-me beber 

Faz-me viver 
(LP Louvor I, 1975) 

 Outra diferença bem significativa na forma de abordar o mesmo tema é 

perceptível quando os grupos cantam sobre estar na presença de Deus, do Senhor ou de 

Jesus, se para os Vencedores por Cristo estar na presença de Deus só iria acontecer 

quando ele voltasse, baseado na crença da segunda vinda de Jesus do protestantismo. Já 

para o Ministério de Louvor Diante do Trono a condição de estar na presença de Deus é 

alcançado em meio aos louvores, nos momentos de adoração. Como podemos observar 

nas canções a seguir, que utilizam as metáforas do jardim e da flor para tratar do 

assunto:    

Manancial 

Ministério de Louvor Diante do Trono 

Senhor, estou aqui para Te adorar 
Em Tua presença desejo estar 
Eu sei que nada sou 

Mas vim me humilhar 

Preciso de Ti 

Vem me restaurar 

Eu quero ser 
Como um jardim fechado 

Regado e cuidado 

Pelo Teu Espírito 
Flua em mim 

Como um manancial 

Do meu interior 
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Com águas vivas 

Restaura o meu ser 

Para o Teu louvor 

Eu te farei como um jardim fechado 

Regado e cuidado 

Pelo Meu Espírito 
Eu fluirei 

Como um manancial 

Do teu interior 

Com águas vivas 
Te restaurarei 

Para o Meu louvor 

(Álbum Águas purificadoras, 2000) 
 

A roseira 

Vencedores por Cristo  

Como a roseira em flor 
Espera o sol chegar 
Também Te espero, meu Senhor 

E sei que vais voltar 

Vens pra levar Teu povo 
Para um lugar que é novo 

Bem além do que se pode crer 

Ou imaginar 

Naquele dia, eu sei 

Muitos vão despertar 
E face a face eu Te verei 

E poderei cantar: 

Jesus, meu Rei! 

Eu quero Te louvar 
Todo amor que eu tenho 

Ponho em Teu altar 

Todo espinho 
Toda rosa 

Todo riso e toda dor 

Toda lágrima teimosa 

Que sem prosa já rolou 

Vem enxugar o meu rosto 
Minha saudade vem matar 

Apagar todo desgosto 

E pra sempre 

Contigo eu vou estar 

Como a roseira em flor 

Espera o sol chegar 

Também Te espero, meu Senhor 

Pois sei que vais voltar. 
(LP De vento em popa, 1977) 
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 Outros tantos temas das canções poderiam aqui ser abordados e comparados.  

Esses, porém, foram escolhidos para servirem de exemplos. Com nossas observações 

buscamos perceber que em termos de conteúdo a abordagem de ambos os grupos foi 

bem diferente, e cada um refletiu os temas teológicos que estavam em maior evidência 

em seus respectivos universos de discussões. Nos Vencedores por Cristo  a preocupação 

maior era com a salvação da alma e a “vida verdadeira” que acontecerá de forma plena 

no “porvir”. No Ministério de Louvor Diante do Trono a vida plena pode “ser vivida 

aqui” quando Deus sara todas as feridas emocionais e espirituais, a ênfase maior é nas 

bênçãos se Deus que são alcançadas nessa vida.  

 

 

4.4- A influência estrangeira na musicalidade dos grupos 

 

 

 Temos proposto neste estudo que o imaginário protestante brasileiro sobre o que 

é  considerado “sagrado” ou “profano” formou-se baseado nos padrões da cultura 

estadunidense e europeia, e esse padrão dominou também a música que cristã 

protestante brasileira.  Com a incorporação dos novos ritmos dos grupos jovens de 

1970, em especial o Vencedores por Cristo  esse padrão estrangeiro continuou 

permeando o repertório do grupo. É claro que por ser liderado pelo estadunidense Jaime 

Kemp essa influência seria até que natural, pois a escolha do repertório era 

principalmente dele, e ele utilizou das mudanças que a própria música cristã protestante 

estava passando nos EUA como base o repertório dos Vencedores por Cristo .  

 Dos 11 álbuns, dos Vencedores por Cristo, entre compactos e LPs, pesquisados 

por nós, de um total de 83 músicas, 53 eram de compositores estadunidenses (63,8%); 

18 de compositores desconhecidos (21,6%); uma de um compositor de outra 

nacionalidade e apenas 20 (24%) eram de compositores brasileiros. Entre as músicas de 

compositores dos EUA, 20 eram de Ralph Carmichael (24%) e oito de John W. 

Peterson (9,6%). O álbum que apresentou o maior índice de nacionalização, em termos 

de estilos, foi o último de nosso estudo descritivo De vento em popa, com um repertório 

baseado principalmente no estilo Bossa Nova, foi como vimos anteriormente o que 

recebeu mais críticas, e chegou a ser quebrado em púlpitos sob a acusação de 

“mundanismo” do grupo.  
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 O Ministério de Louvor Diante do Trono também apresenta grande influência 

estrangeira, a começar pelo fato de que Ana Paula Valadão fez escola de música nos 

EUA, a própria ideia de gravação do grupo foi sugestão de um estadunidense, o músico 

Kevin Jonas. O primeiro álbum do Ministério de Louvor Diante do Trono teve cinco 

canções de compositores estrangeiros, das quais quatro eram de estadunidenses e uma 

de uma compositora australiana. Na atualidade muito da influência dos ministérios de 

louvor e das bandas do gospel brasileiro vem da Austrália, da banda Hillsong. Dos 13 

álbuns do Ministério de Louvor Diante do Trono descritos na pesquisa, num total de 

146 músicas, 135 (96,4%) eram composições de Ana Paula Valadão, duas composições 

(1,3%) de André Valadão, seis (4,1%) de compositores estadunidenses, uma de uma 

compositora australiana e uma de um compositor inglês. Contudo apesar da maioria das 

composições do grupo serem brasileiras isso não representou uma brasilidade em 

termos de ritmos e tão pouco em termos de conteúdos dos problemas e da realidade 

nacional.  

 Ora, foi justamente nesse ponto que ambos os grupos receberam críticas quanto 

a falta de brasilidade em suas composições. Apesar de representarem e produzirem  

grandes e significativos avanços  para a música cristã protestante brasileira, os grupos 

aqui estudados não conseguiram produzir uma música verdadeiramente brasileira. Eles 

romperam barreiras em vários aspectos, contudo, o paradigma que as manifestações da 

cultura brasileira são relacionados às coisas diabólicas não foram por eles quebrados. 

Outra questão que vem à tona com essa falta de brasilidade é a questão da música ad 

intra, ou seja, música para dentro do universo cristão protestante, cuja temática está 

voltada para a salvação e vida no porvir e a ad extra, mais engajadas politicamente que 

tem como temática principal os problemas do País, segundo Luiz Carlos Ramos:  

Costuma-se dizer, grosso modo, que havia simultaneamente uma 

hinologia “alienada”  (ad intra) e outras “engajada” (ad extra). Pois, 
paralelamente, durante os anos 50-80, emergia uma intensa produção 

hínica coadunada com o fundamentalismo norte-americano. Mas a 

simpatia natural do/as seus/suas protagonistas pelo movimento 

carismático muito rapidamente trataria de redirecionar sua produção. 
As composições dessa época foram apelidadas de “corinhos”, e eram 

promovidas por instituições paraeclesiásticas “interdenominacionais”, 

sustentadas por recursos de fora, principalmente dos EUA. Tais 
instituições tiveram grande penetração nas igrejas do protestantismo 

histórico (RAMOS,2010, p.42-43). 

 Ainda segundo Ramos as canções ad intra eram produzidas pelos grupos Jovens 

da Verdade, Palavra da Vida Jovens Com Uma Missão (JOCUM), Serviço de 
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Evangelização para a América latina (SEPAL), Vencedores por Cristo  etc. E a música 

ad extra foi promovida por instituições paraeclesiásticas e ecumênicas tais como,  

Conselho Mundial de Igrejas (CMI), Conselho Latino Americano de Igrejas (CLAI), 

Igreja e Sociedade para a América Latina (ISAL), Centro de Documentação e 

Informação (CEDI), Instituto de Estudos da Religião (ISER), Centro Evangélico 

Brasileiro de Estudos Pastorais (CEBEP). (RAMOS, 2010, p.42-43) 

 É claro que a discussões sobre essa falta de brasilidade de conteúdo está 

intimamente ligada a questões teológicas, e culturais, até porque, dependendo do tipo de 

teologia que se aceita espera-se um determinado tipo de conteúdo nas canções. E isso 

parece ser um problema que não é facilmente resolvido. Ainda mais em tempos que a  

música cristã protestante brasileira uniu-se ainda mais a indústria cultural. Contudo, 

uma pergunta cabe aqui: se as igrejas locais produzissem sua própria música, e não 

consumissem o que vem de fora de sua realidade, esse problema se resolveria? Esse 

estudo não se propõe a esse tipo de discussão, todavia, as questões levantadas até agora 

podem abrir caminho para reflexões nesse sentido.  

 

 

4.5-Fazendo moda: Como os grupos criaram sua marca de 

identificação 

 

 

 Quando observamos a produção dos grupos um aspecto de destaque é a questão 

da moda. Pois, ambos os grupos acabaram desenvolvendo a sua própria moda.Ana 

Paula Valadão foi despontando como líder do Ministério de Louvor Diante do Trono, 

sua imagem também foi mudando essencialmente a sua  maneira de se vestir. Das 

roupas sociais com um ar mais clássico, ela passou para um visual mais despojado, 

voltado assim um modelo a ser copiado por outras mulheres cristãs, com maior 

preocupação com a estética do corpo. O uso de cabelos mais curtos e com mechas 

podem ser observados na sua fotografia no último álbum de nosso recorte  o que seria 

visto como uma manifestação de vaidade por parte da maior parte dos evangélicos. 

Mesmo no que se refere ao uso de maquiagem, o que durante muitos anos foi 

condenado por várias denominações protestantes brasileiras, agora é um item 
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incentivado por Ana Paula Valadão, que com o passar dos álbuns e dos anos foi  

usando-a de uma forma mais frequente e pouco discreta.  

 O mesmo ocorreu com o uso de joias, que durante muito tempo foi uma outra 

prática condenada no universo protestante brasileiro, e foi sendo transformado na 

imagem de Ana Paula Valadão, que passou do brinco pequeno discreto no primeiro 

álbum, para brincos grandes. Com o passar dos anos o próprio Ministério de Louvor 

Diante do Trono criou sua própria grife a DTWear, onde é possível comprar camisetas, 

batas, calçados e acessórios da marca “Diante do Trono”, com a temática das gravações 

dos álbuns, ou ainda, roupas e acessórios que os integrantes usam. Brincos com os 

nomes de personagens bíblicas também fazem parte dos produtos vendidos pelo grupo, 

tais como “Brinco Maria”, “Brinco Sara”, “Brinco Rebeca”, “Brinco Noemi”, “Brinco 

Débora”, “Brinco Ana”, com preços que variam de 90 a 170 reais.
83

 

 Com isso o Ministério de Louvor Diante do Trono, em especial Ana Paula 

Valadão, provocam uma demanda que é própria das celebridades, que trazem consigo a 

moda do grupo. Isso pode ser visto na propaganda dos produtos no site em que os 

próprios integrantes aparecem vestidos com as roupas da grife reforçando a ideia de que 

essa é a forma de se vestir do grupo. Tupã Gomes Corrêa ao analisar a moda que 

acompanha o rock, faz  observações que podem se aplicar ao Ministério de Louvor 

Diante do Trono:  

A partir daí, um outro elemento intervém nesse processo, contribuindo 

significativamente para aumentar ainda mais a identidade da música 
jovem e renovada do rock com a audiência e, por decorrência com o 

mercado de produtos para a juventude: o artista, ou o grupo de artistas 

que interpreta esse gênero. Isto porque há um vínculo obrigatório 
entre a corrente ou estilo do rock e quem o representa, muito mais do 

que em outros gêneros  e formas de música. E, nesses casos, o vínculo 

é acentuado em razão de uma certa personalidade desses 
representantes imposta à maneira como se vestem, ensejando uma 

espécie de moda que, aos poucos, pode ser transformada em produto 

para o consumo em larga escala (CORRÊA,1989, p. 30).   

 Ana Paula Valadão ao optar por uma trajetória de celebridade como cantora 

gospel passa a imagem de uma mulher que consegue reunir as imagens de evangélica e 

pentecostal e com o jeito de uma celebridade modelar. Ela é alguém que recebeu uma 

“unção de Deus”, é uma mulher “bem sucedida”, “mãe de família”, “esposa de pastor”, 

“exemplo de filha”, trabalhadora na Igreja em que seu pai é, atualmente, o pastor sênior. 

                                                   
83

Informações disponíveis em: http://www.lojadiantedotrono.com/index.php?cPath=183#.UtmAIPtTtkg. 

Acesso em 17/01/2014, às 17h:30.  
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177 

 

Muitas meninas e mulheres cristãs enxergam nessa imagem de Ana Paula Valadão um 

exemplo, por isso é importante vestir-se como ela se veste e usar os acessórios que ela 

usa. A exploração dessa imagem ultrapassou as questões musicais, movimentando um 

mercado que vai muito além da música: 

Constara-se, então que não apenas o disco mas tudo o que se relaciona 
ao artista a partir da música que interpreta é consumido enquanto fatia 

de um processo de produção que interessa muito mais às estruturas de 

venda e lucro do que às de criação musical. Nesse sentido, a questão 
da qualidade daquilo que tem sido produzido e comercializado pela 

indústria do disco pode estar, portanto, muito mais relacionado a essa 

prática de utilização indiscriminada da música enquanto veículo de 
difusão e consumo de outros produtos (CORRÊA, 1989, p. 27).    

 Já os Vencedores por Cristo não criaram moda de consumo, nem grife. Mas a 

preocupação com o vestuário também fazia parte das intenções do grupo, como é 

possível observar nas capas de seus compactos e LPs, assim como nas fotos do recém-

lançado livro em comemoração aos 45 anos do grupo: Antes de tudo fazei Discípulos- A 

história dos Vencedores por Cristo pessoas engajadas de corpo e alma, que sempre 

priorizam a evangelização e o discipulado, escrito por Judith Kemp e pela Sônia Emília 

Lopez Andreotti.  O grupo na maioria das vezes se apresentava uniformizado, bem 

alinhado, justamente numa época em que os jovens hippies com sua contracultura 

comportamental usavam cabelos e barbas compridos e andavam sujos. Logo os jovens 

cristãos protestantes  precisam fazer um contraponto com o modo considerado mais 

“desleixado” e “sujo” do movimento hippie, manter uma aparência limpa, cabelos 

cortados, barba bem aparada, isto é, buscavam uma forma de mostrar que os “jovens de 

Jesus” eram diferentes dos “jovens do mundo”. Deveriam também se apresentar como 

um modelo de conduta e de comportamento cristão, para serem seguidos por outros 

jovens. Nesse aspecto esses jovens cantores fizeram moda, pois se tornou frequente nas 

igrejas locais a criação de grupos musicais nos moldes Vencedores por Cristo.  

 Laan Mendes Barros destaca esse e outros aspectos da moda e do discurso 

multiplicador que o grupo dos Vencedores por Cristo  possuía. É interessante também 

observar que os jovens que participavam da viagem missionária voltavam com o 

compromisso de compartilhar em sua igreja local tudo o que tinham aprendido com 

outros jovens multiplicando-se dessa forma as suas condutas: 

Tal metodologia de trabalho  provocava um efeito multiplicador. 

Raras eram as comunidades que não mantinham seu conjunto jovem 

nos moldes dos Vencedores por Cristo  alguns persistem ainda hoje. 
Realmente, o grupo “fez escola”. Ele arrastava para suas 
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apresentações um considerável número de fãs; bem como, era imitado 

em seu estilo e discurso. Conforme os Vencedores por Cristo  iam 
incorporando em seu trabalho novos instrumentos musicais – como a 

guitarra, o contrabaixo, e os teclados eletrônicos- seus seguidores iam 

assumindo tais mudanças em seus trabalhos locais. Imitavam o grupo 
em quase tudo, como na uniformização de seus componentes, na 

elaboração dos arranjos a até na disposição cênica quando se 

apresentavam. De fato, o grupo Vencedores por Cristo  “ditava moda” 

junto à juventude protestante e interferia significativamente no seu 
comportamento e na formação de sua consciência (BARROS, 1988, p. 

129).               

 Ora, dadas as devidas diferenças entre os  anos 1970 e 2000, de uma forma ou de 

outra, a preocupação com o vestuário e a influência que os jovens poderiam receber a 

partir disso se tornou uma fonte de preocupação para os Vencedores por Cristo e o 

Ministério de Louvor Diante do Trono. No entanto, o Ministério de Louvor Diante do 

Trono é que se aproveitou disso, criando sua própria grife, tal como seria o 

comportamento de quaisquer outros grupos e  celebridades seculares. A lógica do grupo 

é uma lógica que se aproxima da lógica de mercado. Possuí aspectos da canção de 

massa, da indústria comercial da comunicação com o público além da vendagem dos 

álbuns, segundo Othon Jambeiro esse processo da indústria cultural: 

(...) a “canção de massa”  é parte integrante, hoje, de um sistema 

industrial-comercial, desde que se trata de uma forma de arte que 

depende da indústria. Sua realização como fenômeno social se dá 
através de um produto material da indústria cultural, o disco, que é o 

ponto inicial do processo de comunicação com o público. 

(JAMBEIRO, 1975, p. 145).  

 Assim, podemos observar que a preocupação principal dos Vencedores por 

Cristo era criar um modelo de cristão para a juventude de seu tempo e que utilizava do 

LP como forma de extensão de sua evangelização. No Ministério de Louvor Diante do 

Trono o álbum é a porta de entrada para uma cultura industrial do entretenimento 

gospel.  

 

 

4.6- Música e movimento: a dança nos grupos   

 

   

 Tão polêmica quanto à introdução de novos estilos musicais na história do 

cristianismo e do protestantismo tem sido a dança. Nos relatos bíblicos, por exemplo, a 

dança é um elemento da tradição hebreia, e posteriormente, do cristianismo. Uma das 



179 

 

narrativas bíblicas mais citadas sobre o assunto encontra-se no livro de Êxodo (15.20-

21), no qual Miriã, considerada no texto como irmã de Moises e Arão, dança para 

celebrar a libertação do povo hebreu do cativeiro no Egito. No livro de Salmos existem 

também trechos que mencionam que diante de uma grande conquista o povo 

comemorava dançando. O próprio rei Davi gostava de dançar, e dançou na presença da 

Arca da Aliança, como  está registrado em II Samuel  6.14 Maribel Portinari aponta que 

o povo hebreu apreendeu a dançar com os egípcios. Portinari, se apoiando no 

historiador André Caquot afirma que: 

(...) os hebreus teriam aprendido a dançar durante o cativeiro do Egito. 

Com sua austera religião centrada numa divindade única e imaterial, 
eles raramente utilizaram a dança no culto no culto então associavam-

na a manifestações sacrílegas. (...) A própria referência à dança no 

Antigo Testamento reforça a ideia de importação estrangeira 
(PORTINARI, 1989, p. 22).  

 Portinari  ainda argumenta que o cristianismo tolerou a dança “sempre que a 

proibição revelou-se ineficaz” (PORTINARI, 1989, p. 11), pois os cristãos  foram 

incorporando hábitos das festas pagãs, até porque  vencer a força dos costumes 

tradicionais de uma cultura é sempre um enorme desafio. A autora ainda ressalta que na 

Igreja Medieval a relação entre dança e cristianismo foi dúbia, pois havia: 

(...) condenação por um lado, tolerância por outro. São Basílio de 
Cesaréia considerou-a a mais nobre atividade dos anjos, enquanto 

Santo Agostinho qualificou-a de pecado grave. Entre esses dois 

extremos, a autoridade clerical variou, levando em conta o momento e 
o local. No púlpito, os pregadores narravam o martírio de São João 

Batista decorrente da sedutora dança de Salomé. Os fiéis se 

horrorizaram, mas continuaram dançando (PORTINARI, 1989, p.51).   

 O protestantismo brasileiro pareceu herdar essa visão agostiniana ao considerar a 

dança como um “pecado grave”. Daí a inclusão da dança no rol dos costumes que os 

protestantes não podiam tolerar. A dança estava ligada a imoralidade sexual, Rubem 

Alves cita possíveis causas para essa aproximação entre dança e sexualidade na visão 

protestante: 

Parece-me que é a partir da moralidade sexual que devemos entender 

uma outra prática disciplinar protestante; a de considerar a dança 

como um pecado e a de julgar e impor penas àqueles que dançarem. 
Os livros de atas dos Conselhos de igrejas revelam um elevado 

número de ações disciplinares contra pessoas que foram a bailes. A 

justificação para tal atitude, segundo um pastor, se deve ao fato de 
“ser impossível a um homem normal, tendo nos seus braços uma 

mulher, sentindo o seu corpo, evitar o aparecimento de paixões 

impuras e desejo sexual”. “O problema do baile, afirma outro, 
“continua a desafiar a honestidade dos conselhos. Ao que saibamos, só 
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existe um folheto de Miguel Rizzo “A Dança e a Psicanálise” para 

combater o perigo sexual do baile. O rigor disciplinar protestante 
frente ao baile parece indicar que, segundo a sua interpretação, o baile 

é uma versão estilizada e simbólica do ato sexual e que, portanto, ir ao 

baile é expor-se voluntariamente à tentação que inevitavelmente 
macula a pureza que deve marcar a personalidade do crente. ( 

ALVES, 1979, p. 176)      

 Essa abertura para a introdução da dança no culto protestante foi obra do 

neopentecostalismo, que trouxe consigo uma nova perspectiva sobre a dança na igreja, 

resgatando–a como uma forma de celebração a Deus tal como acontecia entre o povo 

hebreu. Surge então o que se denomina dança litúrgica contemporânea, que Rose Maria 

de Sousa define como um novo paradigma dentro da comunidade:  

A dança litúrgica oferece um novo paradigma, favorecendo através dela 

não apenas a citação literal de um tema, mas a descoberta do que este 

tema tem a dizer para a comunidade. Neste contexto de criação abstrata 
o coreógrafo assume importante papel, já que a partir da experiência da 

dança será criada. As danças criadas nessa perspectiva devem surgir a 

partir da experiência da comunidade, logo o coreógrafo deverá estar 

atento ao contexto das pessoas que refletem o meio onde estão 
inseridas. A dança pode encarnar esperanças ainda não realizadas dessa 

comunidade, e aí também repousa o sentido profético da dança: a 

esperança de um novo tempo. Os movimentos dessa dança inspiram o 
sentido da beleza. (SOUZA, 2001, p. 89-90)  

 Jaci C. Maraschin oberva duas características importantes para o uso da dança na 

liturgia, o primeiro: “A dança, também, é contemplação em movimento. É por isso que 

a religião bíblica refere-se a ela muitas vezes.” (MARASCHIM, 2010, p. 69)A questão 

da contemplação da vida como um todo é uma característica que os cristãos protestantes 

perderem em sua trajetória, isso ajudaria a compreender um dos fatores que contribuem 

para a dificuldade com o uso da dança da igreja. A segunda observação que Maraschin 

faz sobre a dança  se refere à sensualidade do corpo e da poesia que ele expressa ao 

dançar: “A dança deriva do desejo de expressar a poesia do movimento do corpo. Trata-

se da pulsão erótica na direção do conhecimento e, portanto, do inefável.” 

(MARASCHIM, 2010, p. 69) 

 Os Vencedores por Cristo  surgiram dentro de um contexto em que até bater 

palmas nas igrejas protestantes tradicionais não era permitido, quanto mais o dançar  ou 

bailar na presença do Senhor! O grupo não explorou a questão do uso do corpo em suas 

apresentações. Pois apesar de sua abertura musical eles mantinham uma postura 

religiosa próxima a dos primeiros missionários protestantes que chegaram ao país.  
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 Diferentemente do Ministério de Louvor Diante do Trono, que desde seu 

primeiro álbum já fez uso do denominado “ministério de dança”. A cada álbum as 

coreografias eram melhor trabalhadas, a preocupação com o vestuário dos bailarinos foi 

ficando mais sofisticada, e em determinado momento  das gravações acontecia a troca 

de roupas conforme o tema da música. Em algumas canções a coreografia tinha até 

mesmo uma encenação. Havia também um cuidado especial com os integrantes da 

equipe de dança, segundo os relatos nos making off dos álbuns do grupo. No entanto não 

são apenas os encarregados do ministério de dança que apresentam suas coreografias, os 

demais componentes do grupo, banda, naipe de metais e back vocal também dançam e 

pulam durante todo o show. O corpo tem uma participação muito mais ativa na 

performance dos Ministério de Louvor Diante do Trono do que no Vencedores por 

Cristo .   Muitas canções do Ministério de Louvor Diante do Trono citam e incentivam 

o uso da dança como celebração, tais como Tempo de festa, faixa do álbum Águas 

purificadoras:  

Festa, alegria 

É uma dança de celebração  
Ao único digno 

Jesus, seu nome é Jesus! 

Festa, alegria 
É um povo que se reúne aqui  

Diante do trono do Rei 

Do Rei dos reis/ Seu nome é Jesus 

Cantamos de alegria ô ôô ... 
Dançamos de alegria ô ôô ... 

Pulamos de alegria ô ôô ... 

Gritamos de alegria ô ôô. 
 

 Porém, o Ministério de Louvor Diante do Trono não foi o precursor na 

implantação da dança nas igrejas. Esse  grupo tal como outros de seu tempo fez da 

dança uma parte de destaque de suas apresentações. Tornou-se referência para que as 

igrejas locais criassem seus próprios grupos de dança. Tornou-se corriqueiro alguém 

entrar em alguma igreja cristã protestante brasileira e encontrar  na liturgia algum grupo, 

especialmente de adolescentes, dançando ao som e com as mesmas coreografias 

utilizadas pelo grupo da Igreja Batista da Lagoinha. As próprias integrantes do 

ministério de dança do grupo vão até igrejas locais, ou fazem conferências ou palestras,  

abordando temas como a “formação de um grupo de dança na igreja local” ou “como 

deve ser a dança dentro de uma igreja”. Uma das integrantes de maior destaque é Isabel 

Coimbra, que é diretora executiva do MUDANÇA, Cia de Dança e Artes Cênica da 
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Igreja Batista da Lagoinha e coreógrafa do Ministério de Louvor Diante do Trono.  

Alguns teóricos de música e liturgia atestam que uma das grandes contribuições para a 

liturgia nas igrejas locais é a recuperação para liturgia cristã o uso da dança nos cultos.  

 

 

4.7-  Análise das capas dos álbuns 

 

 

 O estudo descrito das capas dos álbuns dos Vencedores por Cristo e dos álbuns 

do Ministério de Louvor Diante do Trono nos leva à percepção de que especialmente 

nos compactos dos Vencedores por Cristo  havia uma ênfase na imagem do grupo, nas 

quais seus integrantes, estavam sempre bem alinhados; na maioria das vezes 

uniformizados e que, em alguns casos, apareciam segurando algum instrumento 

musical. Isso nos pareceu ser uma valorização da ideia de que o jovem cristão 

protestante tinha que ter uma postura de cuidado e respeito consigo mesmo, exatamente 

o oposto do movimento hippie.  

 Quando os Vencedores por Cristo  começaram a lançar LPs, houve uma 

exploração de imagens que remetiam ao próprio nome ou há algum elemento de 

destaque no LP. No LP Fale do amor, os problemas que aconteciam ao redor do mundo 

naquele momento e que precisavam ser transformados pelo amor de Jesus, deveria ser 

transmitido, em especial através da fala e do cântico. No LP Novos caminhos, os 

integrantes foram fotografados numa estrada, uma referência ao novo caminho que eles 

escolheram para sua vida ao optar em “aceitar Jesus” como “seu salvador.” No LP De 

vento em popa a imagem de um barco à vela no meio do mar, faz uma comparação de 

que a vida é como um barco, e quem tem Jesus navega pela vida de vento em popa.  

 Já o Ministério de Louvor Diante do Trono fez o caminho inverso nas capas de 

seus álbuns, pois, nos primeiros álbuns  havia fotos ou desenhos com alusão ao nome do 

trabalho. Como no álbum Nos braços do pai o desenho de uma jovem no colo de um 

velho, ou no álbum Ainda existe uma cruz  há a foto de uma cruz. A partir do álbum 

número 10 encontramos fotos do grupo, em especial da Ana Paula Valadão, durante os 

shows, numa autêntica exploração da imagem dela vista como uma gospel star. 

  Percebemos assim que em algum momento da história dos dois grupos ambos 

utilizaram a imagem de seus como modelo de perfeição,  exemplo de comportamento  
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cristão ideal para  ser seguido pelos jovens. E quando usaram imagens ou figuras 

fizeram alusão ao álbum numa promoção do conteúdo do trabalho. Podemos observar 

também que em relação as capas ambos utilizaram o mesmos elementos fotográficos e 

artísticos, a diferença foi apenas em que momento fizeram isso, os Vencedores por 

Cristo  no começo da carreira,  enquanto o Ministério de Louvor Diante do Trono mais 

no auge de sua produção.  

 

 

4.8- A questão do gosto 

 

 

 Há nas Igrejas cristãs de hoje um clima propício para as pessoas expressarem 

preferências e gostos específicos. Isso ocorre com frequência nas igrejas locais no que 

se refere ao gosto musical. Nesse contexto as pessoas poderão assim se expressar: “Eu 

escuto Vencedores por Cristo”; “eu escuto hinos do hinário evangélico”; “eu escuto 

Ministério de Louvor Diante do Trono” ou ainda; “Eu sou do coral, eu sou do 

Ministério de Louvor” com cada um dos membros de determinado segmento musical da 

igreja considerando ser mais importante que o outro, ou aquele que possui a verdadeira 

música e genuína  música sacra.  

 Contudo, o que temos tentado ressaltar neste texto é que os conflitos musicais 

nas igrejas locais estão intimamente ligados a questão da formação do gosto. Dessa 

forma pessoas que  cresceram dentro de igrejas de uma linha tradicional encontram na 

hinódia ou nos hinários seu padrão musical sacro. Aquelas pessoas que são 

contemporâneos ao começo dos Vencedores por Cristo , vão considerar que o grupo, e 

outros grupos do mesmo período, padrão da evolução musical dentro da igreja. Pessoas 

que nasceram ou se converteram ao protestantismo já dentro de um contexto no qual  a 

música gospel já estava consolidada vão considerar o Ministério de Louvor Diante do 

Trono os donos do “avivamento” musical. A questão do gosto está ligada também ao 

tempo histórico em que o sujeito está inserido, e no caso da música cristã protestante 

brasileira ao momento em que a pessoa teve uma “experiência pessoal com o sagrado” 

ou diz ter se “convertido”.  

 Segundo Bourdieu o gosto individual não é algo inato, mas sim uma influência 

emanada da família, da escola e da classe social. Assim, crianças que escutam ópera em 
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casa consideram a música pop como expressão de “mau gosto”. Pessoas com maior 

poder aquisitivo podem ter acesso a uma cultura, considerada mais erudita, e isso seria 

considerado “bom gosto”, ao passo que as classes mais pobres, com pouco acesso aos 

bens culturais, teriam “mau gosto”, pois o que produzem e consomem é de caráter mais 

popular. (BOURDIEU, 1983, p. 94-99). Theodor Adorno, por sua vez, considera a 

discussão sobre o gosto musical algo que faz parte da história da humanidade desde há 

muito tempo. Sobre isso escreveu ele:  

As queixas acerca da decadência do gosto musical são na prática, tão 

antigas quanto esta experiência ambivalente que o gênero humano fez 

no limiar da época histórica, a saber: a música constitui, ao mesmo 
tempo, a manifestação imediata do instinto humano e a instância 

própria para o seu apaziguamento (ADORNO,1999, p. 65).  

 Diante das questões sobre a formação do gosto e de como essa discussão é 

antiga, podemos afirmar que as discussões sobre esse assunto nas igrejas nunca vão 

acabar, pois cada pessoa terá experiências particulares vivenciadas em sua família, na 

escola, e espirituais que vão formar o seu gosto musical. As discussões sobre música, 

estilo e instrumento musicais, que são sagrados ou profanos, também não se justificam, 

porque se trata  de questões que estão relacionadas ao tempo histórico cultural em que a 

música foi produzida. Por tais motivos assumimos como propósito na pesquisa 

comparar os Vencedores por Cristo e o Ministério de Louvor Diante do Trono, que não 

para demonstrar que um estilo ou grupo musical é melhor que o outro mas sim, para 

entender como a história da música cristã protestante brasileira foi se constituindo nas 

últimas quatro décadas. Por isso concordarmos com João Wilson Faustini em sua defesa 

da música sacra como aquela que independente do estilo: “realmente auxilia a adoração 

e o culto, é a música que, por si mesma, sem palavras, cria uma atmosfera religiosa, de 

emotividades diferentes, que pode variar da introspecção à  exaltação, e elevar os 

sentimentos e o espírito, estimulando-os  à devoção”. (FAUSTINI, 1973, p.18).  Uma 

música que consequentemente permite o surgimento de uma atmosfera de participação 

comunitária:  

(...) Podemos dizer que o papel primordial da música no culto seja o de 
expressão. Com a Reforma, a congregação pode novamente apresentar a 

Deus seus louvores diretamente, participando do culto através do canto, 

o que até então era feito principalmente pelos coros de clérigos. (...) 
Todos os hinos que expressam louvores, súplicas, confissões, etc., 

cantados pela congregação diretamente, ou pelo coro que se apresenta, 

podem ser classificados como música de expressão (FAUSTINI, 1973, 

p.18-19). 
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 Nesse sentido, para Faustini, a Reforma protestante representou a introdução de 

uma dinâmica nova no culto e na liturgia do cristianismo.  

 

 

Conclusão   

 

 

 Avanços, retrocessos, manutenção da teologia, indústria cultural, conduta cristã, 

revolução, alienação, comércio, moda, estilo musical, poesia, harmonia, gosto, são 

algumas das palavras que poderiam resumir as comparações que buscamos realizar ao 

longo desde capítulo. Como percebemos no que foi exposto até aqui, existem aspectos 

em que Vencedores por Cristo e Ministério de Louvor Diante do Trono foram bem 

semelhantes, porém, em outros eles foram totalmente opostos. Mesmo assim ambos 

tiveram uma significativa contribuição na formação, produção, musicalidade da forma 

protestante de se cantar no  Brasil. Tanto pela sua amplitude de tempo, quanto de 

espaço, ambos influenciaram, e continuam influenciando músicos e musicistas das 

igrejas locais, levando-os a desenvolverem a música na igreja. Essa forma de agir são 

marcos na história da hinologia ou da história cultural protestante brasileira. Portanto,  o 

conhecimento das histórias desses grupos ajuda na compreensão dos mecanismos de 

produção musical dentro das igrejas locais de forma mais adequada aos anseios dos 

fiéis.  

 As mudanças no cenário religioso brasileiro nas últimas quatro décadas, revelam 

uma religiosidade ligada cada vez mais as lógicas mercadológicas, com a criação da 

necessidade de se consumir “produtos evangélicos”. Talvez porque o número de 

evangélicos atualmente no País é bem significativo, pois, segundo o Censo de 2010, 

22,2% dos brasileiros se declaram evangélicos, isto é, o total  de evangélicos que era 

pouco mais de 26 milhões em 2000, pulou para mais de 46 milhões em 2010. E um 

público que além de fiel a sua denominação religiosa é fiel na compra dos mais variados 

produtos gospel lançados nos últimos anos. Assim, a fatia do mercado fonográfico 

evangélico passou a ser cada dia mais interessante em termos de vendagem e de lucro. 

Dessa forma cresceu também o conceito de entretenimento gospel, no qual os membros 

das igrejas são estimulados a frequentarem show gospel, comprar CD e DVD gospel e 

assim por diante. Pois o imaginário de que a cultura popular brasileira e a música 
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secular são coisas demoníacas faz com que o cristão protestante busque seu 

divertimento dentro da esfera da produção evangélica.  

 Foi por isso que a música nos Vencedores por Cristo  tinha como principal 

função a evangelização, enquanto no Ministério de Louvor Diante do Trono também há 

também uma preocupação com o entretenimento. Contudo, há algo bem comum em 

ambos, a necessidade de afastar os jovens cristãos da cultura secular de seu tempo e 

introduzi-los na cultura protestante. Nos dois grupos musicais é perceptível que existe 

um entendimento de que o mundo está separado em dois grupos, aqueles que “aceitaram 

Jesus como seu salvador”, e aqueles “que estão perdidos no mundo sem aceitar essa 

salvação.” Isso acaba fomentando preconceitos e intolerâncias religiosas. Essas 

discussões são amplas e não são a proposta de nossa pesquisa.  

 Podemos concluir este capítulo apontando que a sacralidade de uma música não 

está e talvez nunca esteve ligado a um tipo ideal de estilo musical, pois, o que pode ser 

considerado “sacro” ou “profano” está ligado  ao desenvolvimento do gosto daqueles 

que são os líderes eclesiásticos num determinado contexto histórico. Logo, as 

experiências de uma pessoa cristã protestante com o sagrado podem acontecer tanto 

quando ela escuta uma música dos Vencedores por Cristo, do Ministério de Louvor 

Diante do Trono, de um “hino tradicional” ou até mesmo ouvindo uma música secular. 

Até porque a tão buscada “sacralidade” não está no estilo muito menos nos instrumentos 

musicais utilizados, mas nas próprias experiências cotidianas vividas por essa  pessoa 

no transcorrer de sua vida.    
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Considerações finais 

 

 Certamente uma das afirmações que podemos fazer ao termino desse trabalho, é 

a  de que música cristã protestante brasileira tem sido durante toda a sua história um 

reflexo de sua época. E por representar reflexos de sua época é que acontece com muita 

frequência os conflitos de geração no que tange o tipo de música, o estilo ou 

instrumento musical pode ser usado na igreja local. Isso porque na maioria dos casos as 

igrejas protestantes históricas têm um público que se concentra nas mais variadas faixas 

etárias.   

 Assim, de um lado temos idosos que participam da igreja desde criança e que  

foram criados dentro de uma cultura em que o hino era o padrão sacro, o coral uma 

forma de participação no culto, e que viu surgimento e o desenvolvendo o uso dos 

corinhos e da música produzida pelos grupos musicais dos anos 1970. E do outro lado, 

estão os jovens e adolescentes que são “herdeiros” de uma tradição musical mais ampla, 

formada das influências oriundas dos mais variados estilos presentes na cultura gospel.  

Nesse cenário tão diverso, tanto em termos de idade quanto da formação do gosto 

musical, do padrão de sacralidade, da teologia em que se acredita, é que emergem os 

desafios de se produzir música dentro da igreja local.  

 O interessante de tudo isso é perceber que durante toda a história do cristianismo 

a música foi uma questão que suscitou muita polêmica e os conflitos de hoje não são 

nada originais. Pois, de certa forma, um período histórico, uma nova denominação 

cristã, revelam que a mudança e a introdução de novos elementos musicais, é um 

processo natural e necessário. Até porque a igreja não está fora da cultura, e querendo 

ou não, acaba acompanhando as mudanças em andamento.  

 Condena-se muito o quanto o movimento gospel tem produzido o “artista 

gospel”, da apropriação das leis do mercado e da indústria cultural. Contudo, Martinho 

Lutero ao reintroduzir o canto comunitário em sua nova forma litúrgica se apropriou das 

melodias do folclore alemão para produzir música dentro da igreja, e de uma certa 

forma se apropriou dos elementos culturais de seu tempo para fazer música cristã 

protestante. De certa forma os “artistas gospel” não tem feito o mesmo?    
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 Nas comparações entre os Vencedores por Cristo e o Ministério de Louvor 

Diante do Trono observamos significativas semelhanças e diferenças. Mas ambos foram 

frutos do seu tempo histórico cultural. Ambos usaram dos recursos que tinham, tanto em 

termos culturais quanto em termos de recursos tecnológicos para produzir sua música. 

Foram mudando e se aperfeiçoando, sempre com bastante sincronia com o que estava 

acontecendo na música secular. Isso é facilmente observado na diversidade de estilos 

musicais que as analises da discografia dos Vencedores por Cristo revelou. Cada álbum 

do grupo foi um mergulho em diferentes harmonias, instrumentos musicais variados, 

elementos vocais diversificados, estilos musicais diversos. Foi uma música que 

poderíamos até definir como antropofágica, pois “comeu-se”, de tudo o que a música 

secular estava produzindo no período e colocou-se conteúdo cristão. Ao contrário da 

exploração da diversidade dos diferentes estilos o conteúdo das letras revelou-se 

praticamente uniforme, baseado especialmente na crença na salvação em Jesus, e no 

convite para todo mundo render-se a essa expressão de amor de Deus para a 

humanidade.  

 Mas se os Vencedores por Cristo usaram da diversidade de estilos musicais o 

Ministério de Louvor Diante do Trono preferiu manter um padrão só, e ser reconhecido 

justamente por esse padrão, baseado, sobretudo na balada romântica, que provoca em 

seus ouvintes uma boa dose de emocionalismo. Contudo o Ministério de Louvor Diante 

do Trono soube aproveitar muito bem a promoção da música como espetáculo, com um 

cuidado em cada álbum de acrescentar luzes, vestuário, telões, coreografias, uma mega 

produção artística, principalmente para os olhos. Não apenas a música, mas o cuidado 

com a imagem é importante na produção do grupo. O conteúdo das letras também foi 

praticamente inalterado, baseado especialmente no Deus que trabalha em prol do 

suprimento das necessidades humanas.   

 Ainda pensando acerca dos conteúdos das canções, eles de fato mudaram muito 

na música cristã protestante brasileira nos últimos anos, mas refletiram a mudança que o 

próprio quadro religioso brasileiro passou. A efervescência dos conflitos de gerações e 

das discussões sobre o evangelho social e o evangelho escatológico, a Teologia da 

Libertação e a Teologia da Prosperidade, a crença na batalha espiritual, e o misticismo e 

as soluções mágicas para os problemas humanas. Dessa diversidade de olhares sobre o 

mesmo cristianismo refletiram também no conteúdo das canções. Cada compositor em 

seu tempo teve sua inspiração vinda da “crença” em uma dessas correstes teológicas de 
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pensamento. Todavia, a música cristã protestante brasileira não pode perder os 

princípios que todos aqueles que a produziram na história sempre enfatizam: adoração a 

Deus, divulgação do da mensagem do evangelho, unificação da comunidade, ensino dos 

princípios cristãos e ser prazerosa aos ouvidos. Quando a música que é produzida na 

igreja ou pelos cantores e grupos perde esses princípios eles deixam de ser úteis ao 

serviço que se propõe a fazer.  

 As comparações aqui apresentadas entre os Vencedores por Cristo e o Ministério 

de Louvor Diante do Trono revelam também o mesmo sentimento que o autor do livro 

bíblico de Eclesiastes expressa: “ de modo que nada há de novo debaixo do 

sol”(Eclesiastes 1.9b).  Os conflitos e as discussões sobre o que cantar, como se cantar, 

que instrumentos musicais utilizar, dançar ou não dançar na igreja, o que de fato é 

música sacra e boa para se usar na liturgia dos cultos nas igrejas são discussões que 

sempre existiram e certamente continuarão a existir na música cristã protestante 

brasileira. Isso acontece principalmente por causa da relação que as pessoas têm com o 

gosto, não é uma discussão sobre sacralidade ou não e sim sobre o que o gosto pessoal, 

seja do fiel, seja da liderança eclesiástica, seja da igreja local, da banda ou cantor, do 

coral que produz a música. E não apenas o gosto pela arte musical em si, mas a própria 

opção do gosto ao escolher uma determinada linha teológica.  

 Logo, essa relação do gosto também é influenciada pelos conflitos de gerações. 

Uma geração parece ter a necessidade de criar algo diferente da anterior, sempre 

acreditando que possui um gosto aberto as novidades. Contudo, parece que o  gosto 

também é construído e modificado no transcorrer da vida. Pois,  é muito facilmente 

observado em qualquer igreja local, pessoas que montaram seu conjunto musical nos 

moldes Vencedores por Cristo da década de 1970 são elas mesmas que reclamam do 

que consideram ser um “estrelismo” do guitarrista do grupo de louvor que toca nos 

moldes do Ministério de Louvor Diante do Trono.      

 Outro fator a ser destacado é o seguinte: assim como em todos os casos de 

produção artística a discografia de ambos os grupos tem um alcance muito maior do que 

eles mesmos imaginaram. Por exemplo, nenhum deles, no começo de suas carreiras, 

tinha a dimensão de como sua obra ultrapassaria os limites do que eles haviam 

programado. Os Vencedores por Cristo tinham por objetivo se tornar um centro de 

capacitação para os jovens, onde eles  pudessem aprender novas formas de 
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evangelização e desenvolver o discipulado. Mas acabou se destacando como um centro 

de produção musical evangélica.  

 A análise por nós empreendida da produção musical de ambos os grupos 

possibilitou o entendimento de que a preocupação com a estética e a beleza artística de 

uma obra musical cristã protestante brasileira ainda não é uma prioridade. Pois, a 

produção musical dos Vencedores por Cristo procurou usar estilos diferentes dentro do 

que os jovens de sua época gostavam de ouvir na música secular, sem preocupações 

estéticas elaboradas. A produção musical no Ministério de Louvor Diante do Trono 

revela uma música mais preocupada com em mexer com as emoções dos seus ouvintes, 

o etilo balada romântica possui essa característica, ser uma música mais emocional. 

Logo, a poesia no conteúdo não é uma característica explorada nos dois grupos.  

 Por sua vez, a questão da brasilidade, em termos de estilos e de conteúdo, 

também não foi muito explorada por nenhum dos grupos. A tentativa de usar a Bossa 

Nova no LP De vento em poupa  dos Vencedores por Cristo pode ter parecido muito 

original, e até considerado por alguns estudiosos como uma revolução musical no meio 

protestante. Mas não fez sucesso dentro das igrejas e tampouco chegou ao mesmo 

patamar de produção estética  da Bossa Nova secular.  

 Certamente Vencedores por Cristo e Ministério de Louvor Diante do Trono 

deixaram, e ainda deixam marcas importantes nos rumos da música evangélica 

brasileira. No que tange ao analisado podemos destacar no primeiro grupo uma 

variedade de estilos utilizados e a cooperação na inserção, ao lado de outros grupos 

musicais do mesmo período, a incorporação de “novos” instrumentos  musicais no 

âmbito das igrejas locais. Ao segundo grupo podemos destacar a cooperação no resgate 

das práticas da dança na liturgia cristã protestante, do aproveitamento da produção 

musical que vem da realidade de uma igreja local. Isto porque, raramente uma igreja 

local produz música pensando na sua própria realidade, o que se faz com frequência é 

copiar a música produzida por outras pessoas, em outros contextos, que muitas vezes é 

estranho a realidade doutrinária da igreja.  

 As comparações aqui realizadas também nos possibilitam uma ampliação nos 

conceitos e na construção da história da música cristã protestante brasileira, com o 

recorte em dois períodos que julgamos ser importantes, e com a escolha de dois grupos 
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que foram “sucesso” de público, aceitação nas igrejas e amplitude de alcance, pudemos 

ter um panorama mais específico dessa história.  

 As discussões e pesquisas sobre o tema não se encerram aqui. Outras tantas 

pesquisas são necessárias e podem ser feitas sobre a história recente da música 

evangélica brasileira, assim como dos Vencedores por Cristo, seus 45 anos de carreira 

recentemente comemorados. Outras tantas podem ser realizadas sobre o Ministério de 

Louvor Diante do Trono, que está no auge de sua produção, e que nos dois últimos 

álbuns tem revelado algumas mudanças em termos musicais. Outras comparações entre 

grupos diferentes podem também revelar faces diferentes ou semelhantes na história da 

música cristã protestante brasileira.    
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COMPACTO 2. Vencedores por Cristo. São Paulo. [1969]. Compacto simples. 

(13min.): mono. 

COMPACTO 3. Vencedores por Cristo. São Paulo. [1969]. Compacto simples. 

(11min.):  mono. 

COMPACTO 4. Vencedores por Cristo. São Paulo. [1970]. Compacto simples.           

(11 min.) mono.  

COMPACTO 5. Vencedores por Cristo. São Paulo. [1970]. Compacto simples. 

(11min.): mono. 

DE Vento em popa. Vencedores por Cristo. [1977]. São Paulo. LP. (33 min.) : estéreo.  
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(12 min.): estéreo.  

FALE do amor. Vencedores por Cristo São Paulo. [1971]. LP. (30 min.): mono. 
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NOVOS Caminhos. Vencedores por Cristo. São Paulo. [1972]. LP. (30 min.): mono. 

SE eu fosse contar. Vencedores por Cristo. São Paulo. [1973]. LP. (35 min.): estéreo.   

Ministério de Louvor Diante do Trono 

A canção do amor. Ministério de Louvor Diante do Trono. [2008]. Manaus. DVD. 

(160min.)  

ÁGUAS purificadoras. Ministério de Louvor Diante do Trono. [2000]. São Paulo. 

DVD. (90min.).   

AINDA existe uma cruz.  Ministério de Louvor Diante do Trono. [2005]. DVD. (122 

min.) 

ALELUIA. Ministério de Louvor Diante do Trono. [2010]. DVD. (130 min.)  

DIANTE do trono. Ministério de Louvor Diante do Trono. [1998]. Manaus. DVD.  

ESPERANÇA. Ministério de Louvor Diante do Trono. [2004]. Manaus. DVD. 

(150min.)  

EXALTADO. Ministério de Louvor Diante do Trono. [1999]. DVD. (90 min.) 

NOS braços do pai.  Ministério de Louvor Diante do Trono. [2002]. Manaus. DVD. 

(194 min.)  

POR amor de ti, oh Brasil. Ministério de Louvor Diante do Trono. [2006]. DVD. (123 

min.)  

PRECISO de ti. Ministério de Louvor Diante do Trono. [2001]. São Paulo. DVD. 
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PRINCÍPE da paz. Ministério de Louvor Diante do Trono. [2007]. DVD. (122 min.)  

QUERO me apaixonar. Ministério de Louvor Diante do Trono. [2003]. Manaus. DVD. 

(120min.)  

TUA visão.  Ministério de Louvor Diante do Trono. [2009]. Manaus. DVD. (114 min.) 
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