INTRODUÇÃO
Irmãs em Cristo!A paz!
Com a finalidade de direcionar, instruir e esclarecer as dúvidas quanto à música em
nosso movimento, elaboramos esta cartilha paraformação do ministério de música
dentro do movimento de mães que oram pelos filhos.
Com opassar do tempo, a necessidade do ministério de música vem crescendo em
nosso meio. Somos chamadas a um novo tempo, onde a canção, ferramenta divina
na evangelização se faz cada vez mais necessária em nossos encontros.
Para alcançar os corações das mães que estão conosco, precisamos nos preparar e
usufruir desta graça!
As dúvidas mais freqüentes serão sanadas aqui, além de estarmos à disposição de
vocês! Podem contar como nosso apoio e orientação.
Umas séries de artigos de formação serãofeitos para auxiliar nossa preparação e
estudo. Estamos apenas no começo, e o senhor quer nos formar!
“A música abre uma brecha no coração das pessoas e o poder de Deus entra e
transforma!”
Monsenhor Jonas Abib – Livro - Músicos em ordem de Batalha.
Esforcemo-nos e nos prepararemos para a batalha, na simplicidade e no amor, com
dedicação e zelo, usando a música como o forte instrumento de intercessão que
elajá tem sido em nossos grupos e encontros!
Nossa Senhora de La Salette, rogai por nós!
Um abraço fraterno,

Flávia Dornellas – CoordenadoraNacional do Ministério de Música
do Movimento de Mães que oram pelos filhos.

O que é o ministério de música?
No documento 62, da CNBB está escrito: “Ministério é, antes de tudo, um carisma,
ou seja, um dom do Alto, do Pai, pelo Filho, no Espírito, que torna seu portador apto
a desempenhar determinadas atividades, serviços e ministérios em ordem à
salvação.
O ministério de músicaé um grupode pessoas com dom musicais, chamados a
finalidade comumde evangelizar através da música, em seus grupos.

Como deve funcionar?
O grupo deve cantar e tocar durante os encontros e atividades do movimento, tais
como: nos dias dosencontros semanais, adoração ao santíssimo, vigílias ou missas
quando solicitado, de acordo com a demanda do seu grupo.

É preciso se reunir? Como devem ser as reuniões?
Sim. O grupo deve se reunir e rezar para preparar os encontros e escolher as
músicas com antecedência, de preferência na semana anterior ao encontro.
As reuniões são fundamentais, pois além de ser o momento ideal para a preparação,
é um momento para ensaiar, e a oração gerará unidade entre os membros, além
degerar aconvivência fraterna tão necessária para o bom andamento do grupo.

Sugestão:
Sabendoda correria do dia e dos demais afazeres de todos sugerimos que este
momento seja feito no mesmo dia do grupo, antes ou depois dos encontros. Essa
decisão cabe aos membros decidirem em comum acordo.

Quantas pessoas são necessárias? Há limite de participantes?
Uma única pessoa pode cantartocar e conduzir os encontros caso não haja mais
membros. Mas o ideal é o grupo providenciar de acordo com suas condições
membros para participar.
Não há limites quanto à quantidade de pessoas. É preciso analisar a necessidade do
seu grupo, e a demanda das atividades. Bem como também a estrutura onde seu
grupo se reúne.
O ministério é partes dos encontros, é mais um colaborador, de forma que nossa
música precisa somartrazer conforto e levar a oração, nunca dispersar e causar
incomodo.

Como inserir membros ao ministério?
O senhor nos ensina que em tudo devemos orar:
Pedi e se vos dará. Buscai e achareis.
Batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha.
A quem bate se abrirá. Mateus 7,7e 8.
Apresente ao senhor a necessidade do seu grupo de mães e o desejo de formar o
ministério. Também é preciso agir para que as coisas aconteçam. Motive dentro do
seu grupo convidando as mães que sabem cantar e tocar instrumentos para
servirem.
É de dentro do movimento que surgem os chamados. As próprias mãessão
chamadas e capacitadas a servir.

E se não houver ninguém paraservir no meu grupo?
Se não houver nenhuma mãe dentro do grupo, solicite ajuda de servos da música de
sua comunidade, ou paróquia, que possam se comprometer. Todos são bem vindos,
no entanto estas pessoas precisamestar em unidade e respeitaras características do
movimento para o bom andamento dosencontros, sendo assim necessário que a
coordenadora do grupo seja a pessoa a orientar os irmãos.
Uma boa solução ámédio prazo é o grupo investir (mesmo que parcialmente) na
qualificação das mães do movimento quemanifestarem interesse em estudar um
instrumento, como violão ou teclado.
Vale à pena!

Não tenho absolutamente ninguém para servir no grupo? O que
fazer?
Eu vos louvarei de todo coração senhor, por que ouvistes as minhas as minhas
palavras.
Na presença dos anjos eu vos cantarei.
Salmo 37; 1.
Continue em oração e usando dos recursos que o grupo possui. Seja cantar sem
acompanhamento, batendo palmas ouutilizando o aparelho de som.
Não deixem de incentivar o louvor no grupo!
O senhor enviará ajuda necessária a seu tempo,com o crescer do grupo,continuem
firmes esperando no senhore motivando as mães a servirem.

Que música pode tocar? Onde encontramos?
O movimento utiliza de músicas de nossaigreja católica apostólica romana.
Os cânticos da Renovação Carismática católica são nossa base, e são usados em
todos os grupos.
Para facilitar a procura e organização do ministério, uma apostila está sendo
preparada para servir de suporte para todos.
Nela haverá cantos variados com os temas utilizados nos encontros.

Como o ministério deve se portar durante os encontros?
Durante todo o encontro, nos momentosde oração, terço edos estudos bíblicos, o
ministério participa das atividades emsilencio, sem se ausentar do local do encontro.
Isso garante o envolvimento dos membros do ministério em todo o encontro,
tornando – os aptos a vivência do dia, além de conservar aatenção das mães
presentes.
O ministro precisa ser discreto e estar preparado caso seja solicitada sua função
durante o encontro.

Quais as características das músicas ministradas nomovimento?
O carisma do movimento é a intercessão, de forma que na maioria do tempo o grupo
está interiorizado ou em momentos de oração.
Escolhe- se as músicas com base no tema do dia, e em conformidade com os 03
momentos do grupo.
É necessário acolher alegremente, utilizando de canções que motivem esta
dinâmica, porém de forma mais branda, respeitando as características do
movimento.

Quem deve escolher as músicas dos encontros?
Oministério de música é responsável pela escolha das músicas do encontro, que

deve ser feita anteriormente nas preparações em grupo, seguida de ensaio.
É necessário estar ciente do tema do encontro com antecedência, e ler a palavra da
pregação para melhor escolha das músicas.
Precisamos estar abertos a ação do espírito santo, e também ser solícitos as
sugestões dos palestrantes que visitam o grupo.

Precisamos ensaiar?

Sim. Os instrumentistas e cantores do grupo precisam ensaiar as músicas com
antecedência. É preciso corrigir questões como, tons das músicas, cifras, ritmos
para que todo o grupo esteja em unidade com o que será feito. Isso vai garantir o
bom desempenho da equipe durante a missão.

Precisamos ter uma coordenadora?
Sim. É necessário para melhor organização das atividades. O coordenador tem a
função de liderar o grupo, organizar e dividiras tarefas dentro do ministério.
É um articulador que trabalha em conjunto com os irmãos para o bom desempenho
das atividades.

Preparando as músicas na prática!
Segue abaixo o roteiro básico de músicas a se escolher:

Música Mariana
Acolhida
Clamor ao Espírito Santo
Música da pregação (De acordo com o tema do encontro)
Canto Final

Como conduzir os momentos de oração do ministério?
Não há regras quando o assunto é oração e intimidade com o senhor. Cada um de
nós tem sua forma de se comunicar com ele, porém para unidade na oração em
grupo podemos seguir com esta oração inicial, seguida de orações espontâneas,
apresentando ao senhor as necessidades do ministério.
Sempre ao iniciar este momento, invocamos a presença da santíssima Trindade
nomeio de nós.
Em seguida peça a presença do espírito santo com a oração de invocação ao
Espírito Santo: Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei
neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis
a face da terra.
Oremos: Ó Deus que iluminais os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito
Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito saibamos o que é reto, e gozemos
sempre de suas consolações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do
Espírito Santo. Amém.
Não há regras quando o assunto é oração e intimidade com o senhor. Cada um de
nós tem sua forma de se comunicar com ele, porém para unidade na oração em
grupo podemos seguir com esta oração inicial, seguida de orações espontâneas,
apresentando ao senhor as necessidades do ministério.
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