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Salmos, Hinos, e Cânticos Espirituais 
 
 
 
“A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e 
admoestando-vos uns aos outros, com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor 
com graça em vossos corações” (Colossenses 3:16; c.f. Efésios 5:19). 
 
Esta postagem demonstrará brevemente que “salmos e hinos e cânticos espirituais” referem-se 
ao Livro dos Salmos. Outras questões sobre cantar, na adoração corporativa, outras porções da 
Escritura ou cânticos inventados por homens, não serão respondidas nesta postagem. 
 
Os vinte e seis signatários puritanos do Prefácio à edição de Londres de 1673 do Scottish 
Metrical Psalter [Saltério Métrico Escocês] exemplifica o entendimento correto da frase bíblica na 
questão: “... a nós os Salmos de Davi parecem claramente pretendidos por aqueles termos de 
‘salmos e hinos e cânticos espirituais’ os quais o Apóstolo usa (Ef. 5:19; Col. 3:16)”. Entre os 
signatários estão John Owen, Thomas Manton, Matthew Poole, Thomas Watson, Thomas Vincent 
e William Jenkyn (ver mais Citações sobre Cantar Salmos). 
 
Examinemos, brevemente, a razão pela qual ele, e muitos outros, tão uniformemente entendem 
“salmos e hinos e cânticos espirituais” a referir-se ao Livro dos Salmos. Primeiro, observaremos 
alguns lugares na Escritura que usam sinonímia, em seguida examinaremos mais de perto o uso 
de sinonímia no livro de Efésios para nos ajudar a entender o uso que o Apóstolo Paulo faz de 
sinonímia com relação aos Salmos. Por último, iremos sucintamente aprofundar no porquê de o 
Apóstolo, sob a inspiração do Espírito Santo, usaria essa linguagem sinônima para a sua 
audiência do primeiro século. 
 
 
 
 
EXEMPLOS BÍBLICOS DE SINONÍMIA 
 
A sinonímia vem de duas raízes gregas que significam “com nome” e é “a qualidade de expressar 
o mesmo significado por meio de palavras diferentes” (Webster). A Santa Escritura comunmente 
usa essa figura de linguagem, tal como: 
 
 Mandamentos, estatutos, e leis (Gên. 26:5; c.f. Deut. 30:16) 
 Iniquidade, transgressão, e pecado (Êx. 34:7) 
 Estatutos, juízos, e leis (Lev. 26:46) 
 Mandamentos, estatutos, e juízos (Deut. 5:31; 6:1) 
 Ira, furor, e indignação (Salmo 78:49) 
 Coração, alma, e pensamento (Mat. 22:37; c.f. Marcos 12:30; Lucas 10:27) 
  Milagres, prodígios, e sinais (Atos 2:22) 
 Boa, aceitável, e perfeita (Rom. 12:2) 
 Sinais, prodígios, e obras poderosas (2 Cor. 12:12) 
 Súplicas, orações, intercessões (1 Tim. 2:1) 
 Salmos, hinos, e cânticos espirituais (Ef. 5:19; Col. 3:16) 
 
Estes não são exemplos de redundância, nem estes termos representam partes separadas da 
coisa, mas cada uma descreve o todo com diferentes ênfases. Embora todas as palavras 
individuais podem estar referindo-se às coisas não piedosas (e.g. 2 Reis 17:8 “os estatutos dos 

https://www.heritagebooks.org/Search.html#/Search.html?search=psalms+of+david+in+metre&category=F16
https://www.heritagebooks.org/Search.html#/Search.html?search=psalms+of+david+in+metre&category=F16
https://renopres.com/2016/03/13/quotes-on-psalm-singing-part-1/
http://webstersdictionary1828.com/Dictionary/synonymy
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pagãos”; falsos “sinais e prodígios” em Marcos 13, etc.), isso não significa que quando todas elas 
estão juntas, elas não têm um significado específico. A etimologia e a gama de uso de palavras 
não podem ser consideradas isoladamente; o contexto é crucial, e quando os três termos são 
usados nos exemplos acima, a sinonímia é pretendida. 
 
“Salmos e hinos e cânticos espirituais” são todos usados no Saltério com referência a si próprio, 
então quando usados todos juntos, é uma referência óbvia ao livro todo. Tomados de forma 
independente, estes podem referir-se a outras coisas, dado o contexto, mas, estes, todos juntos, 
referem-se ao livro dos Salmos, especialmente já que são chamados de “a palavra de Cristo” e 
“espiritual” (i.e. inspirado) (Col. 3:16). 
 
 
 
 
SINONÍMIA EM EFÉSIOS 
 
O livro de Efésios, em particular, usa a sinonímia por diversas vezes para transmitir de forma 
linda o mesmo conceito: 
 
“Acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, 
não só neste mundo, mas também no vindouro;” (Ef. 1:21). 
 
“Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das 
potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência;” (Ef. 2:2). 
 
“Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor 
no vosso coração;” (Ef. 5:19). 
 
“Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra 
as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da 
maldade, nos lugares celestiais.” (Ef. 6:12). 
 
 
 
 
SALMOS, SALMOS, E SALMOS? 
 

“Nessas passagens (Efésios 1:21; 2:2; 5:19; 6:12), nós não reivindicamos uma ‘sinonímia 
idêntica’, mas uma sinonímia geral com alguma distinção. A tríplice denominação do 
Saltério em [Efésios] 5:19 não significa ‘Salmos, Salmos, e Salmos’, mas sim três 
designações do Saltério, cada uma com uma ênfase diferenciada. Salmos, a palavra 
hebraica intitulando o próprio Saltério, significa louvores inspirados; hinos, o termo grego 
que ainda refere-se ao Saltério, mas inclui a ideia de gozo e gratidão; e ‘Cânticos 
Espirituais’ ainda refere-se ao Saltério, mas enfatiza a espiritualidade— a ‘perfuração para 
dentro do coração’ do Saltério inspirado, por causa de seu Autor Divino. Que cada um 
desses termos são usados nos títulos gregos do Saltério ressalta essa sinonímia, e essas 
distinções”. Rev. Todd Ruddell 
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ESPIRITUAL = INSPIRADO PELO ESPÍRITO SANTO 
 
B.B. Warfield explica que “espiritual” denota o Espírito Santo: 
 
“Das vinte e cinco ocorrências nas quais a palavra [pneumatikos] ocorre no Novo 
Testamento, em nenhum caso ela afunda até mesmo tão baixo em sua referência quanto o 
espírito humano; e em vinte e quatro dessas ocorrências é derivada de pneuma, o Espírito 
Santo. Nesse sentido de pertencer ao, ou determinado pelo, Espírito Santo, o uso do Novo 
Testamento é uniforme com a única exceção de Ef. 6:12, onde este parece referir-se às 
inteligências mais altas, embora super-humanas. A tradução apropriada para isso em cada 
caso é dada pelo espírito, ou guiada pelo espírito, ou determinada pelo espírito”.  
The Presbyterian Review [A Revista Presbiteriana], Vol. 1, p. 561 [July 1880]; citado em 
Michael Bushell, The Songs of Zion [Os Cânticos de Sião], pp. 90-91. 
 

John Murray ilustra como o termo “espiritual” qualifica todos os três termos, salmos, hinos, e 
cânticos: 
  

“Por que a palavra pneumatikos [espiritual] qualifica odais e não psalmoi e hymnois? Uma 
resposta razoável  a essa questão é que pneumatikais qualifica todos os três dativos e que 
o seu gênero (fem.) é devido a atração ao gênero do substantivo que está mais perto dele. 
Outra possibilidade eminente, feita particularmente plausível por meio da omissão do 
copulativo em Colossenses 3:16, é que “Cânticos espirituais” são o gênero do qual 
“salmos” e “hinos” são as espécies... Em qualquer uma dessas suposições os salmos, 
hinos, e cânticos são todos “Espirituais” e, portanto, todos são inspirados pelo 
Espírito Santo. A importância disso para a questão em análise é perfeitamente 
aparente. Hinos não inspirados são imediatamente excluídos.”  
 
John Murray, “Song in Public Worship [Cântico em Adoração Pública]” em Worship in the 
Presence of God [Adoração na Presença de Deus], (ed. Frank J. Smith e David C. 
Lachman, Greenville Seminary Press, 1992), p. 188. 

 
 
 
TÍTULOS DOS SALMOS NA SEPTUAGINTA (LXX) 
 
O Dr. R. Scott Clark lindamente resume o contexto do primeiro século a respeito da frase “salmos 
e hinos e cânticos espirituais”: 
 

“A igreja (apostólica) do primeiro século usou a LXX [Septuaginta] mais que qualquer outra 
forma (tradução) do Velho Testamento. ... Em cima dos Salmos na LXX estavam títulos ou 
sobrescritos. Aqueles sobrescritos descreviam cada Salmo, categorizavam os salmos em 4 
classes ou grupos: ψαλμος [Salmos], συνεσις; [entendimento], υμνος [Hinos], ωδη 
[Ode/Cântico]. ... Paulo os invoca em Colossenses 3:16, “A palavra de Cristo habite em vós 
abundantemente, em toda a sabedoria (σοφίᾳ), ensinando-vos e admoestando-vos uns aos 
outros, com salmos (ψαλμος) e hinos (υμνοις) e cânticos espirituais (ωδαις πνευματικαις), 
cantando ao Senhor com graça em vossos corações”. ... Se Paulo estivesse invocando 
categorias familiares que existiram antes da igreja do Novo Testamento por 250-300 anos, 
então devemos explicar isso em nossa interpretação e aplicação dessas duas passagens”.  

 
Psalms, Hymns, and Spiritual Songs in the Septuagint [Salmos, Hinos, e Cânticos 
Espirituais na Septuaginta] 

 

https://www.amazon.com/Worship-Presence-God-Frank-Smith/dp/0977344223
https://www.amazon.com/Worship-Presence-God-Frank-Smith/dp/0977344223
http://heidelblog.net/2012/09/psalms-hymns-and-spiritual-songs-in-the-septuagint/
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Thomas Manton1 explica que Efésios 5:19 está referindo-se aos títulos dos Salmos na tradução 
grega do Velho Testamento (Septuaginta (LXX)) a qual estava em uso durante o primeiro século: 
 

“Os eruditos observem, estes são os títulos expressos dos Salmos de Davi: mizmorim, 
tehillim, e Shirim, os quais a Septuaginta traduz por psalmoi, humnoi, e odai, ‘salmos, 
hinos, e cânticos’ [e] parecem recomendar a nós o livro dos Salmos de Davi”.  
Works [Obras], vol. 19, pg. 412 

 
Noutro lugar, ele elabora que os termos individuais denotam o livro dos Salmos: 
 

“Se a prática dos apóstolos [e.g. Atos 16:25] pode ser interpretada por suas instruções, o 
caso estará claro. Em Col. 3:16 e Ef. 5:19, Paulo nos ordena a ‘falar uns aos outros em 
salmos e hinos e cânticos espirituais’. Ora, essas palavras (as quais são a divisão 
conhecida dos Salmos de Davi, e expressamente correspondendo às palavras hebraicas 
Shurim, Tehillim, e Mizmorim, por meio das quais seus Salmos são distinguidos e 
intitulados), sendo tão precisamente usadas pelo Apóstolo em ambos os lugares, 
claramente nos apontam, pois, ao Livro dos Salmos”. Works [Obras], vol 4, pg. 443 

 
Para entender ainda mais como a audiência do primeiro século teria compreendido os três 
termos, podemos brevemente ver como estes são usados noutros lugares na tradução do Velho 
Testamento que a maioria dos judeus e cristãos estavam usando naquela época: 
 

“Entre os cabeçalhos dos salmos na Septuaginta, os termos psalmos [salmos] e odee 
[cântico/cântico espiritual] ocorrem juntos por 12 vezes numa variedade de formatos: ‘um 
salmo de Davi, um cântico’, ‘um cântico de Davi entre os salmos’, ‘um salmo de um 
cântico’, e ‘um cântico de um salmo’. Psalmos e humnos (hinos) aparecem conjuntadas 
duas vezes como ‘um salmo de Davi entre os hinos’. Humnos parece funcionar como um 
termo coletivo de algum tipo. Nos cabeçalhos dos salmos, este é usado apenas no plural, 
sempre como parte da frase ‘entre os hinos’. O Salmo 75 contém todos os três termos 
juntos. O cabeçalho para este salmo diz: ‘Para o fim, entre os hinos [humnos], um salmo 
[psalmos] para Asafe, um cântico [odee] para o assírio’. O Salmo 137:3 é especialmente 
interessante: ‘Pois lá aquele que nos têm levado cativo nos pediram as palavras de um 
cântico [odeen], e aqueles que nos tinham levado para longe pediram um hino [humnon], 
dizendo: ‘cante a nós um dos cânticos [odeen] de Sião’. A combinação de cantar e 
salmodiar, como em Efésios 5:19, é encontrada noutras formas em vários lugares no 
Saltério (e.g. Sl. 26:6, 56:8, 104:2, 107:2)”.  
Michael Bushell, Songs of Zion [Cânticos de Sião] 

 
Bushell apresenta mais especificidades a respeito do uso dos três termos no decorrer da 
Escritura: 
 

“Psalmos...ocorrem aproximadamente 87 vezes na Septuaginta, aproximadamente 78 das 
quais estão nos próprios Salmos, e 67 vezes nos títulos dos salmos. Este também forma o 
título da versão grega do saltério.... Humnos...ocorre aproximadamente 17 vezes na 
Septuaginta, 13 da quais estão nos Salmos, seis vezes nos títulos. Em 2 Samuel, 1 & 2 
Crônicas, e Neemias existem aproximadamente 16 exemplos nos quais os Salmos são 
chamados de ‘hinos’ (humnoi) ou ‘cânticos’ (odai) e o cantar destes é chamado de 
‘hinando’ (humneo, humnodeo, humnesis).... Odee...ocorre aproximadamente 80 vezes na 
Septuaginta, 45 das quais estão nos Salmos, 36 nos títulos dos Salmos... Em doze títulos 
dos Salmos, encontramos tanto o ‘salmo’ quanto o ‘cântico’; e, em dois outros, 
encontramos ‘salmo’ e ‘hino’. O Salmo setenta e seis é designado como ‘salmo, hino e 
cântico’. E no final dos primeiros setenta e dois salmos, lemos: ‘os hinos de Davi, o filho de 
Jessé, terminam’ (Sl. 72:20)”. Songs of Zion [Cânticos de Sião], pp. 217-218. 

http://digitalpuritan.net/thomas-manton/
http://studybible.info/Brenton/Psalms%2076
http://studybible.info/Brenton/Psalms%20137
http://www.lulu.com/shop/michael-bushell/songs-of-zion/paperback/product-16039839.html
http://studybible.info/Brenton/Psalms%2076
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Em conclusão: 
 

“Não há mais razão para pensar que o Apóstolo se referiu a salmos quando ele disse 
‘salmos’, do que quando ele disse ‘hinos’ e ‘cânticos’, pois todos os três eram termos 
bíblicos para salmos no próprio livro dos Salmos”. ibid. 

 
 
 
 
Notas de rodapé: 
 
[1] “Muito tem sido feito a respeito de um comentário de Thomas Manton ... em seu comentário 
sobre Tiago 5:13. Ele diz: ‘Eu confesso que nós não proibimos outros cânticos; se grave e 
piedoso, após bom conselho estes podem ser recebidos na Igreja.’643 Adeptos de hinologia não 
inspirada afirmam com base nesse comentário que Manton favoreceu a admissão de hinos não 
inspirados para dentro da adoração da igreja. Se lido no contexto, entretanto, é difícil ver como 
isso pode ser o significado. Ele está ou dizendo ora que os cânticos bíblicos que não os Salmos 
podem ser admitidos, ou que ele não está disposto a ser contencioso sobre a questão caso a 
igreja escolhesse admitir os hinos. Apenas algumas linhas após o comentário acima, Manton diz: 
 
‘Os salmos das Escrituras não somente devem ser cantados, mas são os mais apropriados para 
serem cantados na igreja, como sendo compostos por um Espírito infalível e inerrante, e são de 
uma concernência mais difusa e ilimitada do que os ditames de qualquer pessoa em particular ou 
espírito na igreja. É impossível para qualquer um ter um coração tão grande como os escribas da 
palavra, aos quais Deus concedeu conduta tão pública, alta e infalível; e, portanto, as suas 
composturas e menções a Deus sendo registradas e consignadas ao uso da igreja para sempre, 
parece uma arrogância e presunção prodigiosas para qualquer um fingir a fazer melhor, ou que 
efusões privadas e impulsivas deste serão mais edificantes. Certamente se consultarmos com a 
nossa própria experiência, temos pouca causa para nos cansarmos dos salmos de Davi, aqueles 
que fingem ter o dom de salmodia, desabafando tais coisas selvagens, cruas, e indigestas, 
arrotando vingança e paixão, e misturando suas brigas e interesses privados com a adoração 
pública de Deus. Mas suponha que homens de santidade e habilidade reconhecidas fossem 
chamados a essa tarefa, e proposta a matéria para ser cantada bem e de forma santa, contudo 
certamente, então, homens são propensos a sofrer perda em sua reverência e afeição, sendo 
possível que eles deveriam ter tal segurança absoluta e alta estima de pessoas ordinariamente 
dotadas como aqueles infalivelmente assistidos. Portanto, com base em toda a questão, eu devo 
pronunciar: que assim como um dom infalível excede, pois, a um dom comum, assim também os 
salmos bíblicos excedem àqueles que são de uma compostura privada.’644” 
 
O que quer que Manton quisesse dizer com o comentário de que ele não ‘proibiu outros cânticos’, 
seus entendimentos sobre a admissão ou não de hinos não inspirados para dentro dos cultos de 
adoração não poderiam ser declarados mais claramente. Assim como Calvino, ele não pensava 
que hinos deveriam ser igualados à Escritura. 
 
643. Thomas Manton, An Exposition of the Epistle of James [Uma Exposição da Epístola de 
Tiago] (London: Banner of Truth, 1962), p. 442. Vale mencionar que Manton entendeu a frase 
‘salmos e hinos e cânticos espirituais’ em Colossenses 3:16 como sendo uma referência aos 
Salmos bíblicos, c.f. Thomas Manton, Works [Obras], Vol. 4 (Pennsylvania: Maranatha 
Publications, n.d.), p. 443. 
 
Michael Bushell, Songs of Zion [Cânticos de Sião], pg. 282. 


