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O manual diz, !As l"deres, professores

e crian#as da Prim$ria devem
esfor#ar-se por criar uma atmosfera
reverente%. Mantenha isso em mente,

mas tamb&m lembre de que pode
haver divers'o e ainda ser reverente.

Não se sinta como se estivesse numa corrida
para ensinar as músicas da Apresentação da
Reunião Sacramental no início do ano. Ensine-

-as à medida que passar os temas, como sugerido
pelo esboço da apresentação. Saboreie o

significado das canções. Ajude as crianças a
entender as palavras para que possam lembrar-

se das mensagens quando precisarem delas.
Queremos que as crianças reconheçam o

Espírito. Não esqueça de usar canções que elas
já conhecem para reforçar conceitos. Estamos

ensinando o evangelho, não uma lista de canções.

"A música é de enorme importância em nossos serviços de adoração. Acredito
que aqueles que escolhem, regem, apresentam e acompanham a música podem
influenciar o espírito de reverência em nossa reunião mais do que um orador
faz. Deus os abençoe.” Boyd K. Packer, Outubro de 1991, Conferência Geral.

A Música na Primária
Lembre-se: Siga o Manual! Siga o Manual! Siga o Manual! Siga o Manual! Não se desencaminhe!
Siga o Manual! Siga o Manual! Siga o Manual! Ele conhece o caminho!

“A música na Primária deve criar uma atmosfera
reverente, ensinar o evangelho e ajudar as crianças
a sentir o Espírito do Senhor e a alegria que vem
através do canto. O hinário Músicas Para Crianças é
o recurso básico para a música na Primária, os hinos
do Hinário e as canções do Amigo também são
apropriadas. Ocasionalmente, canções patrióticas
ou de ocasiões especiais que sejam apropriadas
para o Domingo e para a idade das crianças também
podem ser usadas. O uso de qualquer outra música
na Primária deve ser aprovada pelos líderes do sacerdócio locais.” (Manual de Instruções, livro 2, seção5.)

“Ao selecionar a música... as líderes de música consideram o sentimento que querem que as
canções criem. Escolhem as canções que são familiares às crianças... Também reconhecem os
aniversários e batismos fazendo as crianças cantarem uma canção apropriada.” (M. I., livro 2, seção5.)



3

Crianças e adultos retêm:
10% da informação que lhe é dita

40% quando uma história é adicionada.
60% quando uma gravura é adicionada.
90% quando uma canção é adicionada.

Auxílios Visuais
Mantenha os auxílios visuais nítidos e fáceis de seguir. Embora o ensino visual ajude a manter a
atenção das crianças, pode permanecer simples e não requer trabalho artístico. Certifique-se
de que seus visuais não confundam a mensagem da canção.

Certifique-se de que os auxílios visuais que usa estão em harmonia com os ensinamentos do
evangelho. Uma boa idéia é usar as gravuras de: O Amigos (A Liahona, Ensign ou The New Era),
Pasta de Gravuras do Evangelho, manuais da Primária e/ou do www.lds.org/newsroom. As
gravuras contidas nesses lugares são todas aprovadas pelos Escritórios da Igreja.

Ensinando uma Canção à Criança
As crianças aprender a cantar uma canção ao ouvi-la ser cantada várias vezes. Envolva as
crianças fazendo perguntas sobre a canção que as desafiarão a pensar. Uma líder deve manter
dois passos na mente ao ensinar uma canção às crianças:

1. Conhecer a canção.

Antes de poder ensinar uma canção
eficientemente, você mesma deve conhecê-la.
Torne-se familiar com a letra e a melodia.
Observe as partes que serão mais fáceis ou
mais difíceis de aprender. Pergunte a si
mesma como poderá usar as referências de
escrituras no final da canção quando ensiná-

la. Procure por palavras chave, palavras de rima e palavras difíceis de entender.

2. Faça um plano. Pergunte a si mesma:
a. Como posso capturar a atenção das crianças? (Talvez com um objeto, uma gravura,

uma escritura, uma experiência ou simplesmente um assobio.)

b. Que perguntas posso fazer que encorajarão as crianças a escutar a canção? (Faça
perguntas que ajudem as crianças a entender a mensagem do evangelho – por
exemplo, O que? Onde? Quando? Por que? Faça as perguntas de uma maneira que as
crianças possam descobrir a resposta quando você cantar a canção.)

c. Como posso encorajar as crianças a cantar a canção? (Convide as crianças para cantar
as frases que respondam as perguntas. Varie a velocidade e o volume para adicionar
significado. Peça às crianças para ouvir o seu próprio canto sem acompanhamento.
Faça as crianças sentar-se retas e ouvir você atenciosamente.)

d. Que testemunho posso deixar com as crianças que as fortalecerá? (Preste seu
testemunho pessoal ou leia testemunhos registrados nas escrituras.)
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Adicione Variedade ao Canto
Algumas crianças aprender ouvindo, algumas vendo, algumas memorizando, algumas movendo o
corpo. Precisamos fazer nosso melhor para usar todos esses estilos de ensino. Abaixo está uma
lista do Esboço para a Apresentação das Crianças na Reunião Sacramental. É claro, nem todas
as idéias serão usadas para música, mas todas elas adicionam variedade.

! Ensine as canções com as ações sugeridas ou peça ajuda às crianças para improvisar as
ações.

! Designe pequenos grupos para cantar diferentes partes ou versos. (peça a uma criança
para cantar um solo ou peça a um grupo de crianças para cantar.)

! Use canções que tenham duas partes para cantar juntas ou partes opcionais como um
descanto. Isso pode desafiar as crianças e permitir-lhes experimentar harmonia.

! Arranje um medley de duas ou mais canções que tenham mensagens similares ou que
contem uma história.
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Trabalhando com Pianistas
Ajuda os pianistas saber (com antecedência) que canções serão cantadas no domingo. Dê ao
pianista uma lista com os números das páginas no caso de ser necessário praticar. Ajuda a
manter a reverência se os dois podem seguir juntos e estar prontos quando for a hora de
cantar das crianças.

É claro que um calendário de música deve ser entregue à presidência para que as canções sejam
colocadas na ata de maneira a evitar qualquer problema.

Observação Final
Você não sabe onde sua influência terminará. Desfrute seu chamado e divirta-se!

Tudo o que Eu Preciso Saber...

O Melhor Amigo É Jesus,
Jesus Criança Já Foi Também, O Amor do Salvador,

Eu Quero Ser Como Cristo, Com Fé O Seguirei,
O Sacerdócio Está Restaurado, Siga o Profeta,
Eu Buscarei Cedo ao Senhor, Crianças Pioneiras,

Ressuscitou o Salvador, Amai-vos Uns aos Outros,
Fala-se Com Amor, A Bondade Começa em Mim,
Guarda os Mandamentos, Creio em Ser Honesto,

Eu Quero Viver o Evangelho, No Céu Eu Vivi,
Eu Quero Pagar Meu Dízimo, Eu Andarei Contigo,
Escolhendo o Que É Certo, Sou Um Filho de Deus,
Eu Seguirei o Plano de Deus, Ele Mandou Seu Filho,
Eu Quero Ser Um Missionário, Reverência É amor,

Levaremos Ao Mundo A Verdade,
Ajudar Toda Gente, Eu Sei Que Deus Vive,

As Famílias Poderão Ser Eternas,
Gosto de Ver o Templo, Minhas Mãos Pequeninas,

Meu Pai Celestial Me Tem Afeição,

...Eu Aprendi da Música da Primária!
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Carlos e Júlia ainda estão ligados a sua
crença infantil de que as pipocas

realmente nascem no pé de Jasmim.

Recursos na Internet

Auxílios Visuais da JollyJenn:
www.jollyjenn.com

Kit de Gravuras de Arte do Evangelho:
www.lds.org/hf/art/0,16812,4218-1,00.html

SugarDoodle:
www.sugardoodle.net

Este material foi preparado por JollyJenn: www.jollyjenn.com


