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Uma defesa concisa para a Salmodia Exclusiva 
 

Este artigo assume o Princípio Regulador do Culto (PRC), o qual é a doutrina bíblica que tudo de 

significância religiosa no culto deve ser prescrito na sagrada Escritura, seja explicitamente ou por 

boa e necessária consequência, de modo que “qualquer coisa que esteja em adição a Palavra de 

Deus está contra a Palavra de Deus”.[1] Dado o PRC, a defesa para a Salmodia Exclusiva precisa 

apenas ser feita demonstrando que a Bíblia ordena o canto dos Salmos no culto e simplesmente não 

encontrando uma ordem para cantar qualquer outra coisa. A Bíblia não precisa dizer explicitamente: 

“cante os Salmos exclusivamente”, e não precisa proibir explicitamente todos os hinos humanos 

compostos, ela apenas tem que prescrever a Salmodia e não prescrever nada mais. 

 

1) A inspiração é uma qualificação necessária para se 

escrever cânticos de adoração. 

O padrão da Escritura, do começo ao fim, é que cânticos de adoração foram sempre compostos pela 

inspiração do Espírito Santo, seja para ocasiões temporárias ou especiais, ou para uso perpétuo no 

culto público ou privado. “Existe uma ligação bíblica entre profecia e louvor. Não existe autorização 

na Escritura para o uso de composições humanas não inspiradas no cantar do louvor de Deus no 

culto. Aqueles que escreveram cânticos, a serem aplicados no culto, sabiam que eram profetas e 

estavam autoconscientes que, como profetas, eles estavam fornecendo palavras inspiradas para 

serem cantadas” (Robert McCurley, The Singing of Psalms [O cântico dos Salmos]). 

 

Segue-se um breve resumo de louvor cantado na Escritura: 

V. Quando o louvor foi publicamente dado pela primeira vez a Deus por parte da igreja? 

Lemos a respeito disso, primeiramente, nas margens do Mar Vermelho, quando “a igreja” (Atos 7:38) 

foi livrada de seus inimigos. 

Êxodo 15:1 

 

VI. Quando o louvor se tornou, pois, uma parte regular de culto divino? 

Mais particularmente quando o culto de Jeová foi estabelecido em Jerusalém, nos dias de Davi, o 

qual falou conforme foi movido pelo Espírito Santo; e é chamado por Deus de: “o suave salmista de 

Israel”. 2 Sam. 23:1-2; 1 Crônicas 15:16, 19, 27. 

 

VII. O louvor foi, subsequentemente, uma parte do culto divino? 

Sim. Sl. 100:4; 84:4; 43:3, 4; Col. 3:16; Ef. 5:19. 

 

VIII. Davi, como o salmista de Israel, escreveu todos os salmos? 

https://purelypresbyterian.com/2017/04/23/the-regulative-principle-of-worship-proven-from-scripture/
http://www.sermonaudio.com/sermoninfo.asp?m=t&s=911132248398
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Não. Ele provavelmente escreveu mais que a metade deles. Mesmo assim, eles são chamados por 

seu nome (Heb. 4:7; Rom. 11:9) porque ele foi usado mais extensivamente que qualquer outro, nesta 

parte da palavra de Deus, como o amanuense do Espírito Santo. 

 

IX. Qual nome foi originalmente dado àquela parte das Sagradas Escrituras a qual é, assim, 

chamado David? 

Era chamado “Tehillim”, isto é, hinos ou louvores, porque foi dado como a questão de louvor divino à 

igreja de Deus em toda era futura. Isso também é chamado de “Salmos” porque muitos desses 

“cânticos espirituais” eram, no culto do templo, cantados com o saltério. Partes do livro têm outros 

nomes, como Mizmor, Shir (46, título), Tehillah (145, título), Tephilah (17, 86, 102, títulos), Orações, 

Shir-hammacholoth (120-134) – Odes de Ascensão. Eles também são chamados, na Septuaginta, de 

Psalmoi. 

 

X. Quando foram os Tehillim, ou Salmos, escritos e formados num livro? 

Eles foram escritos numa maneira similar a outras partes da Escritura Heb. 1:1, durante um período 

de quase mil anos, e foram juntados em um livro, provavelmente por parte de “o sacerdote Esdras, 

um escriba da lei do Deus do céu” [Esdras 7:12]. Eles permaneceram em sua ordem numérica nos 

dias dos apóstolos, Atos 13:33. 

 

XI. Foram outros cânticos, além daquelas contidas no Livro dos Salmos, compostos durante aquele 

período? 

Sim, muitos. Tal como o Cântico de Débora em Juízes 5:12, o cântico do poço em Núm. 21:17-18, os 

1.005 cânticos de Salomão, e outros. 

 

XII. Não foram estes [cânticos], então, dados como a substância do louvor dela[do livro dos Salmos], 

ou não são estes[os cânticos] ordenados a serem cantados por parte da igreja em todas as eras 

futuras? 

Não. Ao passo que nós lemos a respeito de diferentes livros na Escritura, tal como o livro de Gade, 

de Natã, de Jeú, de Jasar, e a epístola de Laodicéia, os quais não foram reunidos no cânon sagrado, 

pelo Espírito Santo, então nós assim sabemos, que pela mesma soberania divina, os cânticos assim 

mencionados, ou até mesmo registrados, foram efêmeros como questão de louvor; enquanto os 

cânticos contidos na “Sepher Tehillim”, ou Livro dos Salmos, e reunidos e colocados em um livro por 

parte do Espírito, são uma parte de “a palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre”, 

selecionados por sabedoria infinita, e expressamente dados como a matéria de louvor da igreja até o 

fim do tempo. O mesmo princípio aplica-se a quaisquer hinos e cânticos isolados e ocasionais, os 

quais podem ser encontrados no Novo Testamento.[2] Alexander Blaikie, A Catechism on Praise 

[Um catecismo sobre Louvor]. 

 

http://www.apuritansmind.com/puritan-worship/exclusive-psalmody/a-catechism-on-praise-by-a-pastor-of-the-associate-reformed-presbyterian-church/
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Moisés, o maior profeta do Velho Testamento, compôs o Salmo 90, e foi comissionado por Deus 

para compor outro cântico em Deuteronômio 31:19.[3] As profetisas Miriã (Ex. 15) e Débora 

profetizaram num cântico (Juízes 4:4; 5:1). O grupo de profetas profetizaram num cântico (1 Samuel 

10:5). 

“E estas são as últimas palavras de Davi: Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado 

em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave salmista de Israel. O Espírito do SENHOR falou por 

mim, e a sua palavra esteve na minha boca” 2 Samuel 23:1-2. 

“O homem que foi levantado em altura” inclui a palavra hebraica oráculo, a qual refere-se a 

enunciados reveladores de Jeová. Davi foi um profeta (Atos 2:29-30) e inspirado pelo Espírito Santo 

(Atos 1:16) para escrever cânticos de adoração para uso perpétuo na Igreja. 

 

“Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem ao SENHOR com as 

palavras de Davi, e de Asafe, o vidente. E o louvaram com alegria e inclinaram suas cabeças e 

adoraram” 2 Crônicas 29:30. 

Ezequias, Josias, Zorobabel, e Neemias restauraram o culto da Igreja do Velho Testamento, que 

incluía um retorno aos cânticos que tinham sido dados pelos profetas para adoração pública (2 Crôn. 

29:30; 20:21-22; 23:18; 35:15; Esdras 3:10-11; Ne. 12:45-46). 

Um vidente é um profeta: “Vinde, e vamos ao vidente; porque ao profeta de hoje, antigamente se 

chamava vidente” (1 Samuel 9:9). Cântico de adoração foi produzido por profecia (2 Crôn. 25:1-7). 

Asafe o vidente (2 Crôn. 29:30), Jedutum o vidente (Salmos 39, 62, e 77; 1 Crôn. 35:1; 2 Crôn. 

35:15), Hemã o vidente (1 Crôn. 25:5), etc. foram designados por Deus para comporem um cânon de 

cânticos de adoração para uso perpétuo na Igreja. 

Para cada exemplo e ordenança, na Escritura, que nós temos de cantar, o conteúdo foi escrito por 

aqueles os quais “foram movidos pelo Espírito Santo” (2 Pedro 1:21). 

“Inspiração é uma qualificação necessária para escrever cânticos de adoração; isso pertencia ao 

ofício de profeta. Não existe autorização na Escritura para o uso de composições humanas não 

inspiradas no cântico do louvor de Deus no culto. Esse padrão é levado adiante como a expectativa 

para dentro do Novo Testamento. Outros cânticos não são fornecidos” (Robert McCurley, The 

Singing of Psalms [O Cântico dos Salmos]). 

“Asafe, Hemã, e Etã eram homens dotados com uma medida infalível de um Espírito de profecia, em 

compor aqueles Salmos, que a Igreja de Israel recebeu deles. Dê-nos homens semelhantes com 

dons semelhantes, e receberemos seus Salmos, como a Igreja de Israel recebeu o outro.” John 

Cotton, Singing of Psalms a Gospel Ordinance [Cântico dos Salmos: uma Ordenança do 

Evangelho] (1647), p. 27. 

Então chegamos ao Novo Testamento e vemos Cristo e os apóstolos cantando louvo a partir do 

cânon completo de cânticos dado pelo Espírito Santo (Mat. 26:30; Marcos 14:26; Atos 16:25; Tiago 

5:13). O teólogo de Westminster, John Lightfoot, apela à suficiência do Saltério e ressalta que Deus 

poderia ter designado mais cânticos de adoração para serem escritos para o uso da Igreja se 

houvesse necessidade, mas até mesmo o nosso Senhor estava contente com eles: 

https://archive.org/details/singingofpsalmes00cott
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“Aqui [Mat. 26:30] o Senhor de Davi canta os Salmos de Davi…Aquele que deu o Espírito a Davi 

para compor, canta o que ele compôs. Aquela cópia toda abençoada de paz e ordem, poderia ele 

próprio ter composto, poderia ter inspirado todos os discípulos para serem como um Davi, mas 

submete à ordem, a qual Deus designara, canta os Salmos de Davi, e apresenta a paz da Igreja, e 

toma o mesmo curso que toda a Igreja tomou... Se cantares certo, cantai os Salmos de Davi, mas 

faze-os os teus próprios. Que a habilidade de compostura seja dele, e a vida de devoção tua”, John 

Lightfoot, Works, vol. vii, 1 Cor. 14:26: “Cada um de vós tem salmo”, pp. 40-43. 

 

 “Que fazer, pois, irmãos? Quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem 

língua, tem revelação, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação” 1 Coríntios 14:26. 

1 Coríntios 14:14-26 descreve profecia reveladora sendo dada em enunciados carismáticos em 

cântico semelhante aos exemplos veterotestamentários que acabamos de ver. Isso não era o cantar 

corporativo, isso foi entregue por indivíduos extemporaneamente. Mas esse dom foi temporário. A 

Igreja ora não é capaz de produzir textos inspirados. O ofício temporário de profeta tem expirado e a 

produção de textos inspirados tem cessado. Sem o ofício de profeta, não se pode existir nenhuma 

composição de cânticos de adoração. Assim como não temos autorização para substituir o texto 

canônico no cantar, não temos [autorização para substituir o texto canônico] no ler. 

“O uso neotestamentário dos Salmos verifica que os Salmos são fornecidos para uso permanente. 

Não existe dom dado no Novo Testamento para louvor inspirado, nenhuma ordem para compor isso, 

nenhuma evidência de novos cânticos no Novo Testamento, nenhuma ordem para escrever louvor 

não inspirado” (McCurley, ibid.). 

Objeção: Os ministros compõem sermões e fazem orações em suas próprias palavras, portanto, nós 

podemos usar as nossas próprias palavras para compor hinos para o culto. 

Resposta: Quando Deus prescreve uma ordenança, ele define o contexto para aquela ordenança. 

Deus tem dado um ofício permanente de ministério à Igreja, pastores, os quais devem explicar o 

sentido da Escritura, “manejando corretamente a palavra da verdade” (2 Tim. 2:15). “Enquanto 

devemos reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos [Prov. 3:6], e ‘orar sem cessar’ [1 Tess. 

5:17], ele tem, por uma forma curta e perfeita, dito: ‘vós orareis assim’ [Mat. 6:9]” (Blaikie, ibid.). Na 

verdade, não existe exemplo ou ordenança para trazer os nossos próprios cânticos humanamente 

compostos diante de Deus como adoração como existe para usar as nossas próprias palavras em 

sermões pregados (Ne. 8:8; Mat. 28:19-20; Lucas 24:47; 2 Tim. 2:15; 4:2) e em orações (Mat. 6:9; 

Rom. 8:26; Filip. 4:6; 1 Tim 2:1-2; 1 João 5:14). Não existe livros canônicos de orações ou livro de 

sermões, mas existe um livro canônico para leitura (a Bíblia), e para cântico (os Salmos). 

 

Objeção: O cântico não é um elemento de culto, mas, ao invés, é um modo de oração, ensino ou 

exortação. 

Reposta: Cantar louvor a Deus ensina-nos, pois, verdadeiramente, sobre ele e o que ele requer de 

nós (Col. 3:16) e consiste do dirigir-se e das suplicações solenes a Deus (Sl. 55:1), mas não como 

uma maneira indiferente de realizar outros atos de adoração porque cantar louvor é, por si próprio, 

um ato de adoração prescrito pela Escritura (Ex. 15:21; 1 Crôn. 16:9, 23; Sl. 9:11; 30:4; 33:2, 3; 47:6, 

7; 66:2; 68:4, 32; 81:1; 95:1; 96:1, 2; 98:1, 4, 5; 105:2; 135:3; 147:7; 149:1, 3, etc.). 

http://www.preteristarchive.com/Books/pdf/1684_lightfoot_works_07_1822.pdf
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Em segundo lugar, Deus define os parâmetros para as ordenanças que ele prescreve. A aplicação 

dos parâmetros de uma parte da adoração a outra leva a absurdos e o crítico que utiliza esse 

argumento não adora, na verdade, consistentemente deste jeito. Por exemplo, se cantar é um modo 

de oração, ensino, ou exortação, então somente homens ordenados podem cantar. Ao invés de 

pregar sermões, homens ordenados podem cantá-los. Todo o culto de adoração poderia ser 

cantado, ou nenhuma parte dele o poderia ser. Ou, já que mulheres devem cantar, então mulheres 

devem também pregar e liderar na oração, o que contradiz várias passagens, e.g. 1 Tim. 2:12; 1 Cor. 

14:34-35. 

 

Objeção: A Escritura repetidamente fala de cantar um “novo cântico” (Sl. 33:3; 40:3; 96:1; 98:1; 

144:9; 149:1; Isa. 42:10). As quatro bestas e 24 anciãos cantaram um “novo cântico” (Ap. 5:9), os 

144.000 seguidores do Cordeiro, que tinha obtido vitória contra a besta, também cantaram um “novo 

cântico” (Ap. 14:3). Portanto, nós podemos (ou devemos) compor novos cânticos para adoração 

pública. 

Resposta: Quando lemos a exortação para “cantarei (não comporei) um novo cântico” nos Salmos, 

isso não está nos dizendo para parar de cantar o salmo e passar a escrever um “novo” cântico; isso 

está nos dizendo que o próprio salmo é o “novo cântico”. Matthew Poole comenta sobre Apocalipse 

14:3 a respeito do sentido pretendido de “novo cântico” usado na Escritura: “E bastante através das 

Escrituras geralmente, um novo cântico significa um cântico que louva a Deus por alguns novos 

benefícios recebidos dele”. Poole também comenta sobre o Salmo 33:3: “Então, este cântico é aqui 

chamado novo, não tanto a partir da questão, como a partir do cantar do tal; porque cantado de 

novo, ou novamente”. Consequentemente, a exortação para cantar um novo cântico não fornece 

autorização suficiente para compor os nossos próprios cânticos. Leia uma abordagem mais 

detalhada deste tópico aqui: Psalmody Objections Answered: “New Song” [Respondidas as 

Objeções contra Salmodia: “Novo Cântico”]. 

 

 

2) O Propósito do Livro dos Salmos. 

Deus criou de forma singular o Livro dos Salmos não apenas para ser lido, como outros livros da 

Bíblia, mas também para ser cantado. Este é designado “Sepher Tehillim”, significando o Livro de 

Louvores, e a Escritura repetidamente nos suplica a cantar salmos (1 Crôn. 16:9; Sl. 95:2; Sl. 149:1; 

Sl. 105:2; Col. 3:16; Ef. 5:19; Tiago 5:13, etc.). Ademais, temos visto como o Saltério foi 

desenvolvido e usado por parte da Igreja no Velho e Novo Testamentos, demonstrando ainda mais o 

propósito do Saltério ser cantado. O Espírito Santo tem inspirado e compilado o material para a 

realização da ordenança de cantar louvor a Deus; o nosso dever é de recebe-lo e usá-lo como 

pretendido, não acrescentando a isso e nem subtraindo disso. 

“A Escritura fornece, e possuímos, um depósito de cânticos inspirados no cânon e nos direciona a 

usar esse texto em adoração. Portanto, o Livro dos Salmos tem um status singular e autoritário; 

estamos restritos ao que Deus disponibilizou na Bíblia. O próprio Livro dos Salmos nos diz que este 

é destinado à adoração de Deus. Uma provisão divina de uma coleção de cânticos inspirados no 

cânon constitui prescrição. A mera existência do Saltério no cânon prova que este é um elemento 

https://purelypresbyterian.com/2017/03/23/psalmody-objections-answered-new-song/
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distintivo para o culto a Deus. A própria provisão da Bíblia de um texto canônico para leitura e um 

texto canônico para cântico estão irrefutavelmente ligados entre si” (McCurley, ibid.). 

“As Escrituras contêm muitas ordens para louvar a Deus por meio do cântico (Êx. 15:21; 1 Crôn. 16:9, 

23; Sl. 9:11; 30:4; 33:2, 3; 47:6, 7; 66:2; 68:4, 32; 81:1; 95:1; 96:1, 2; 98:1, 4, 5; 105:2; 135:3; 147:7; 149:1, 3, 

etc.)”.[4] Deus instituiu o cântico de adoração como uma ordenança permanente na Igreja, então a 

inclusão do Livro dos Salmos no cânon demonstra a provisão do conteúdo para essa ordenança. 

Não é como se Deus ordenasse-nos a cantar sem nos ter fornecido um texto suficiente para cantar. 

O Saltério foi feito para ser cantado no culto. A sua mera presença no cânon da Escritura constitui 

uma ordem para cantar os seus cânticos. Portanto, o ônus da prova está naqueles os quais 

postulariam que podemos cantar qualquer outra coisa, porque a autorização da Escritura deve ser 

dada para acrescentar qualquer coisa para dentro do culto de Deus. Autorização suficiênte pode ser 

encontrada para cantar os Salmos, mas há uma falta de prova que a Escritura prescreve o canto de 

qualquer outra coisa, especialmente cânticos compostos sem a inspiração do Espírito Santo, o que 

nunca tem sido a regra para o povo de Deus. 

Quando Ezequias, Josias, Zorobabel, e Neemias restauraram a adoração da Igreja do Velho 

Testamento, eles não voltaram a cantar os cânticos de Miriã, Débora, etc., ao invés, eles cantaram 

“louvassem ao SENHOR com as palavras de Davi, e de Asafe, o vidente” (2 Crôn. 29:30; c.f. 2 

Crôn. 20:21-22; 23:18; 35:15; Esdras 3:10-11; Ne. 12:45-46). Ainda que estes cânticos são 

inspirados pelo Espírito Santo, estes não foram compilados no Saltério por ele e evidentemente 

foram compostos e cantados por um propósito específico ao invés de por um uso perpétuo; também 

os reis piedosos não compuseram novos cânticos sem o dom de profecia, ao invés disso eles 

consideraram o Saltério como sendo suficiente para o conteúdo do louvor cantado. 

Consequentemente os reis piedosos reconheceram o status canônico do Saltério, mesmo que o 

Saltério ainda não estava completo para alguns deles. 

“Quando dizemos que o livro de cânticos canônicos da Bíblia deve ser complementado a partir de 

materiais fora do cânon, [e] que o próprio cânon não fornece o que precisamos, estamos dizendo 

que a Bíblia não é suficiente” (McCurley, ibid.). 

 

Objeção: A existência de cânticos fora do Livro dos Salmos na Escritura prova que a Salmodia 

Exclusiva está errada. 

Resposta: Embora exista outros cânticos fora do Saltério, e cânticos têm sido cantados sob a 

inspiração do Espírito Santo os quais subsequentemente não foram registrados na Escritura, esses 

cânticos não foram compilados para dentro do Saltério por parte do Espírito Santo e evidentemente 

foram somente pretendidos para uso temporário. Muito menos, pois, a existência de cânticos bíblicos 

fora do Saltério fornece autorização para se compor cânticos não inspirados. 

“Até a coleção final e o fechamento do Saltério juntamente com o restante do cânon do Antigo 

Testamento, provavelmente durante o tempo de Esdras e Neemias, a questão do uso exclusivo de 

qualquer livro de cânticos está fora de lugar. O Saltério não foi fechado até o cânon do Antigo 

Testamento foi fechado. Recorrer à existência desses cânticos como uma objeção à salmodia 

exclusiva faz aproximadamente tanto quanto ou tão pouco sentido como recorrer à passagens como 

1 Coríntios 5:9 e Colossenses 4:16 para a autoridade para pregar a partir de materiais não 

canônicos. Livremente concedemos que alguns cânticos foram cantados no culto 



Página 8 de 12 
 

veterotestamentário os quais não foram finalmente incluídos no Saltério, assim como concedemos 

que Paulo escreveu algumas cartas as quais funcionavam de forma autoritária na Igreja, mas que 

não foram finalmente incluídas no cânon da Escritura como ora o temos” (Michael Bushell, Songs of 

Zion [Cânticos de Sião], p. 189). 

 

3. Suficiência do Saltério. 

“O caráter do Livro dos Salmos como um manual permanente de louvor é suficiente para cumprir a 

ordenança de cantar louvores no culto; nenhum outro conteúdo é necessário. O Saltério canônico é 

usado à luz de um cânon completo do Novo Testamento, o qual ilumina quanto à plenitude do 

significado do Livro de Salmos. O Novo Testamento cita o Livro dos Salmos mais que qualquer outro 

livro. Em média, os Salmos são citados uma vez a cada dezenove versos no Novo Testamento” 

(McCurley, ibid.). 

Por exemplo, Hebreus 1, um dos capítulos mais centrados em Cristo no Novo Testamento, cita os 

Salmos sete vezes. Não somente é o Livro dos Salmos centrado em Cristo, este é 

experimentalmente focado, este nos dá todas as facetas de experiência cristã, e em proporções que 

você nunca encontrará num livro de hinos não inspirados. (c.f. The Marcions Have Landed [Os 

marcionistas aterrisaram], e What Can Miserable Christians Sing? [O que pode cantar os cristãs 

miseráveis?], por Carl Trueman). (McCurley, ibid.). 

 

“Cada um desses livros [da Bíblia], veja, é como um jardim que dá um tipo especial de fruto; por 

contraste, o Saltério é um jardim que, além de seu fruto especial, também dá fruto de todos os 

demais [livros da Bíblia]...”. 

“É possível para nós, portanto, encontrarmos no Saltério não somente a reflexão do estado de nossa 

própria alma, juntamente com o preceito e exemplo para todas as possíveis condições, mas também 

uma forma apropriada de palavras com as quais agradar ao Senhor em cada uma das ocasiões da 

vida...”. 

“Então, meu filho, quem quer que leia este Livro dos Salmos considere as coisas nele bastante 

simplesmente como inspirados por Deus; e que cada um selecione dele, como de frutos de um 

jardim, aquelas coisas das quais ele se vê que necessita. Pois penso que nas palavras desse livro 

toda a vida humana está abrangida, com todos os seus estados e pensamentos, e que nada mais 

pode ser encontrado no homem. Pois seja o que for que você busque, seja arrependimento e 

confissão, ou ajuda em dificuldade e tentação ou sob perseguição, se você tiver sido liberto de 

tramas e armadilhas ou, pelo contrário, estiver triste por qualquer razão, ou se, vendo a si mesmo 

progredindo e o seu inimigo lançado por terra, você quiser louvar e agradecer e bendizer ao Senhor, 

cada uma dessas coisas os Salmos divinos mostra a você como fazer, e em cada caso as palavras 

que você quiser estão escritas para você, e você pode dizê-las como se fossem suas”. Atanásio 

(296–373), Letter to Marcellinus on the Interpretation of the Psalms [Carta a Marcelino sobre a 

Interpretação dos Salmos] 

Sabemos mais a respeito da experiência interna de Jesus na cruz a partir do Livro dos Salmos que 

jamais saberíamos a partir dos quatro Evangelhos. Aquele é um livro cristocêntrico. Todos os ofícios 

http://www.crownandcovenant.com/Songs_of_Zion_p/ds210.htm
http://www.crownandcovenant.com/Songs_of_Zion_p/ds210.htm
http://www.virtueonline.org/marcions-have-landed-warning-evangelicals
https://tollelege.wordpress.com/2007/08/13/what-can-miserable-christians-sing-by-carl-r-trueman/
http://www.athanasius.com/psalms/aletterm.htm
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de Cristo, a humilhação, exaltação, todas as várias funções e aspectos de sua redenção, tudo isso 

está lá, não há nada faltando. Deus sabia o que ele estava fazendo quando providenciou esse 

manual permanente de louvor. (McCurley, ibid.). 

“Creio que um homem não consegue encontrar nada mais glorioso do que esses Salmos, pois estes 

abrangem toda a vida do homem, as afeições de sua mente, e os impulsos de sua alma. Para louvar 

e glorificar a Deus, ele pode selecionar um salmo adequado a toda ocasião, e assim descobrirá que 

estes foram escritos para ele”. Atanásio (296-373), Treatise on the Psalms [Tratado sobre os 

Salmos] 

“O Livro dos Salmos é um compêndio de toda a divindade; uma loja comum de remédios para a 

alma; uma revista universal de boas doutrinas proveitosas a todas as pessoas em todas as 

condições” Basílio de Cesareia (c. 379). 

“Ora, o que São Agostinho diz é verdade, que ninguém é capaz de cantar coisas dignas de Deus a 

menos que tenha recebido d'Ele. Portanto, quando tivermos profundamente procurado por toda parte 

e buscado no alto e em baixo, não encontraremos cânticos melhores nem mais apropriados ao 

propósito que os Salmos de Davi os quais o Espírito Santo fez e falou por meio dele”. João Calvino, 

Epístola ao Leitor, Saltério de Genebra (1542). 

A Assembleia de Westminster reconheceu que o canto dos salmos é um elemento de adoração e, 

evidentemente, acreditava que a encomenda de uma tradução métrica do Livro dos Salmos era 

suficiente para suprir a igreja para se engajar nesse dever. (Ver Westminster and Worship 

Examined [Westminster e Adoração Examinada] no The Confessional Presbyterian Journal [O 

Jornal Presbiteriano Confessional] (2008) como prova que a confissão é Salmodia Exclusiva). 

G.I. Williamson convincentemente aborda a suficiência do Saltério: 

“Vamos supor, por um momento, que o livro veterotestamentário dos Salmos não fosse adequado 

como o veículo de louvor para a igreja neotestamentária. Não é autoevidênte que, se isso realmente 

era o caso, o primeiro a ter percebido isso teria sido o nosso Senhor? O nosso Senhor percebeu, 

pois, que havia uma necessidade por um novo sacramento. É por isso que Ele instituiu o sacramento 

de Seu corpo e sangue que chamamos de a Ceia do Senhor. No entanto, na exata ocasião em que 

Ele fez isso, Ele liderou os Seus discípulos no cantar de um salmo a partir do Saltério. E, de acordo 

com toda a evidência que eu tenho visto, o apóstolo Paulo seguiu o exemplo de seu Senhor. Ele 

próprio não escreveu novos cânticos. O que ele fez foi instruir ambos os efésios e os colossenses a 

cantarem os salmos pneumáticos [espirituais], hinos e cânticos que eles já tinham— algo que eles 

facilmente poderiam fazer porque eles tinham o Saltério em sua versão Septuaginta da Bíblia. Os 

apóstolos eram homens inspirados. Se tivesse existido uma deficiência no livro dos Salmos, o qual 

eles herdaram das Escrituras do Velho Testamento, então eles certamente teriam sido rápidos em 

perceber isso.”[30]2 E, percebendo isso, eles certamente poderiam ter feito alguma coisa para 

remediar a deficiência. Eles até mesmo poderiam ter dado a nós um livro de cânticos 

                                                 
2 Nota do tradutor: fonte:  WILLIAMSON, G.I., “The Regulative Principle of Worship.” Ordained Servant, Vol. 10, No. 4, 
páginas 67-78. 

http://www.cpjournal.com/wp-content/uploads/2011/04/Winzer-NeedhamReviewf.pdf
http://www.cpjournal.com/wp-content/uploads/2011/04/Winzer-NeedhamReviewf.pdf
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neotestamentários inspirados. Mas eles não fizeram isso. Então o argumento que novas eras de 

revelação redentora sempre geram novos cânticos de louvor é simplesmente contrário ao fato 

histórico. 

“[30] Muitas das argumentações nos dias de hoje para cânticos não inspirados são baseados na 

presunção de que o Saltério é deficiente como o livro de cânticos da igreja da nova aliança. Muito 

diferente era a concepção de Calvino, que escreveu: 

Tenho o costume de chamar este livro, acho que não inapropriadamente, de “Uma Anatomia de 

Todas as Partes da Alma” [...] Em suma, sendo que a invocação a Deus é um dos meios principais 

de assegurar a nossa segurança, e como uma regra melhor e mais inerrante para guiar-nos nesse 

exercício não pode ser encontrada em nenhum outro lugar a não ser nos Salmos, segue-se que em 

proporção à proficiência a qual o homem terá obtido em compreendê-los, estará o seu conhecimento 

da parte mais importante da doutrina celestial [...] É por meio da examinação dessas composições 

inspiradas que os homens serão mais eficazmente despertados a um sentido de suas enfermidades, 

e, ao mesmo tempo, instruídos a buscar remédios para a cura deles [...] Não existe outro livro em 

que há de ser encontrado elogios mais expressos e magníficos, ambos da liberalidade inigualável de 

Deus para com a sua Igreja, e de todas as suas obras; não há outro livro em que esteja registrado 

tantos livramentos, nem um em que as evidências e experiências da providência paternal e solicitude 

que Deus exerce para conosco são celebradas com tal esplendor de dicção, e ainda com a 

aderência mais rígida à verdade; em suma, não há outro livro no qual somos mais perfeitamente 

ensinados a maneira correta de louvar a Deus, ou no qual somos mais poderosamente estimulados 

ao desempenho desse exercício religioso [...] aqui não há nada faltando que relaciona-se ao 

conhecimento da salvação eterna” (Prefácio de Calvino aos seus Comentários dos Salmos, pp. 

xxxviii & xxxix). 

“... depois de termos buscado em todos os lados, procurando aqui e ali, não encontraremos cânticos 

melhores e mais adequados para o nosso propósito que os Salmos de Davi, ditado a ele e feito para 

ele por parte do Espírito Santo” (Opera, vol. VI, pp. 171-172). 

“O reformador escocês, John Knox, ecoa o mesmo sentimento: “... não existem cânticos mais 

adequados que os Salmos do profeta Davi, que o Espírito Santo tem preparado para o mesmo uso, e 

recomendado à Igreja como contendo o efeito de todas as Escrituras, que por meio disso os nossos 

corações possam ser mais vivamente tocados...” (John Knox, works [obras], vol. 4, pp. 164-166)”. 

G.I. Williamson, The Regulative Principle of Worship [O Princípio Regulador do Culto], Ordained 

Servant, vol. 10, No. 4, p. 74. 

 

O clérigo anglicano, William Romaine, questiona aqueles que proporiam que hinos compostos por 

humanos são superiores aos Salmos: 

“Eu quero um nome para aquele homem que fingiria que ele conseguiria fazer hinos melhores que o 

Espírito Santo. A Sua coleção é grande o suficiente; esta não precisa de adição. Esta é tão perfeita 

quanto o seu Autor, e não é capaz de qualquer melhoramento. Por que, em tal caso, iria qualquer 

homem no mundo decidir sentar e escrever hinos para o uso da Igreja? É a mesma coisa se ele 

http://www.reformedprescambridge.com/articles/ICRC_RPW_Final.pdf
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escrevesse uma nova Bíblia, não apenas melhor que a antiga, mas tão melhor que a antiga pode ser 

posta de lado. Que tentativa blasfema! E ainda os nossos instigadores de hinos, inadvertidamente eu 

espero, têm chegado muito perto dessa blasfêmia: pois eles excluem os Salmos, introduzem os seus 

próprios versos para dentro da Igreja, cantam-nos com grande deleite, e, como eles se agradam com 

grande proveito; embora toda a prática esteja em oposição direta à ordenança de Deus, e, portanto, 

não pode ser acompanhada com a bênção de Deus” (William Romaine, Works [Obras], An Essay on 

Psalmody [Um ensaio sobre a Salmodia], p. 996). 

 

Objeção: Você não consegue cantar o nome de Jesus se você canta somente os Salmos. 

Resposta: Esse argumento pode parecer emocionalmente convincente, mas ele está enraizado na 

ignorância. Existem muitas razões pelas quais essa objeção é inadequada. Está além do escopo 

desse artigo abordá-las todas. Por favor, leia “Do We Sing Jesus Christ’s Name in the Psalter? 

[Cantamos o nome de Jesus Cristo no Saltério]”, por Rev. Travis Fentiman. 

Objeção: A Bíblia diz para cantar hinos e cânticos espirituais também, não apenas os Salmos. 

Resposta: “Salmos, hinos, e cânticos espirituais não significam o Salmo de Davi, os hinos de Fanny 

Crosby, e os coros carismáticos dos dias modernos. Isso é eisegese” (McCurley, ibid.). O que a 

Bíblia quer dizer por aquela frase? A nossa interpretação deve ser consistente com o que temos 

aprendido acima, mesmo se outras interpretações são exegeticamente possíveis, porque a Escritura 

não contradiz a si mesma. A melhor explicação é que isso é uma referência ao Livro dos Salmos. 

Veja aqui: Psalms, Hymns, and Spiritual Songs [Salmos, Hinos, e Cânticos Espirituais]. 

 

Resumo 

Em conclusão, temos visto que a defesa para a Salmodia Exclusiva é feita por meio da 

demonstração que a Bíblia ordena o cantar dos Salmos na adoração e simplesmente não 

encontrando uma ordenança para cantar qualquer outra coisa. A Bíblia não precisa explicitamente 

dizer: “cante Salmos exclusivamente”; esta apenas precisa prescrever o canto dos Salmos e não 

prescrever qualquer outra coisa. 

Temos descoberto que o padrão da Escritura, do começo ao fim, é que cânticos de adorações 

sempre foram compostos pela inspiração do Espírito Santo, seja por ocasiões temporárias e 

especiais, ou por uso perpétuo na adoração pública e privada. E que um livro canônico de cânticos 

de louvor foi compilado pelo Espírito Santo para fornecer o material necessário para cumprir as 

ordenanças por louvor cantado no decorrer da história da Igreja. Por fim, vimos que esse livro 

canônico de louvor é suficiente para o culto do Novo Testamento, e se não fosse, então o nosso 

Senhor e Salvador amado teria continuado os ofícios e dons proféticos requeridos para a 

composição de cânticos de adoração no decorrer das eras ou simplesmente [teria] adicionado ao 

Livro dos Salmos antes do fechar de todo o cânon da Escritura com base no completamento do 

Novo Testamento. 

Recebamos a Palavra de Deus com gozo e cheguemo-nos a Ele em adoração com base nos Seus 

termos, ao invés de com a obra de mãos de homens! 

 

https://reformedbooksonline.com/do-we-sing-jesus-name-in-the-psalms/
https://purelypresbyterian.com/2016/10/09/psalms-hymns-and-spiritual-songs/
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[1] Samuel Rutherford, The Divine Right of Church Government [O Direito Divino do Governo 

Eclesiástico], p. 119. 

[2] “Até a coleção final e o fechamento do Saltério juntamente com o restante do cânon do Antigo 

Testamento, provavelmente durante o tempo de Esdras e Neemias, a questão do uso exclusivo de 

qualquer livro de cânticos está fora de lugar. O Saltério não foi fechado até o cânon do Antigo 

Testamento foi fechado. Recorrer à existência desses cânticos como uma objeção à salmodia 

exclusiva faz aproximadamente tanto quanto ou tão pouco sentido como recorrer a passagens como 

1 Coríntios 5:9 e Colossenses 4:16 para a autoridade para pregar a partir de materiais não 

canônicos. Livremente concedemos que alguns cânticos foram cantados no culto 

veterotestamentário os quais não foram finalmente incluídos no Saltério, assim como concedemos 

que Paulo escreveu algumas cartas as quais funcionavam de forma autoritária na Igreja, mas que 

não foram finalmente incluídas no cânon da Escritura como ora o temos” (Michael Bushell, Songs of 

Zion [Cânticos de Sião], p. 189). 

c.f. Daniel Kok, Psalmody and Other Songs in Scripture [Salmodia e outros cânticos na Escritura]. 

[3] “O “segundo Cântico de Moisés” (Deuteronômio 32) não foi dado, mesmo em seu contexto 

original, como um cântico de adoração, mas um cântico de advertência aos filhos de Israel. Este não 

foi dado para ser “cantado ao Senhor”, mas, como declarado em Deuteronômio 31:19-22, como um 

testemunho do Senhor falando ao Seu povo, contra eles. É óbvio a partir do uso proclamado, do 

Senhor, desse cântico que este nunca foi pretendido por Ele a ser um cântico “orientado 

verticalmente”, isto é, subindo a Ele como uma oferta dos lábios (Hebreus 13:15), mas um cântico e 

advertência da parte d’Ele ao Seu povo” (Rev. Todd Ruddell, Exclusive Psalmody website [sítio 

eletrônico de Salmodia Exclusiva]). 

[4] Brian Schwertley, Exclusive Psalmody: A Biblical Defense [Salmodia Exclusiva: uma defesa 

bíblica]. 

Ver também:  

Song in the Public Worship of God [Cântico no Culto Público de Deus], por John Murray 

Exclusive Psalmody – Traditional or Scriptural? [Salmodia Exclusiva – Tradicional ou Bíblico?], 

por Rev. Gavin Beers 

 

 

http://quod.lib.umich.edu/e/eebo/A92138.0001.001?view=toc
http://www.crownandcovenant.com/Songs_of_Zion_p/ds210.htm
http://www.crownandcovenant.com/Songs_of_Zion_p/ds210.htm
https://kingandkirk.com/kings-songs/appendices/psalmody-and-other-songs-in-scripture/
https://exclusivepsalmody.com/2011/08/09/question-17-what-about-the-other-songs-in-the-bible-is-it-ok-to-sing-other-inspired-portions-of-scripture/
http://www.reformedonline.com/uploads/1/5/0/3/15030584/exclusive_psalmody.pdf
http://www.reformedonline.com/uploads/1/5/0/3/15030584/salmodia_exclusiva_brian_30b.12.05_1.pdf
http://www.reformedonline.com/uploads/1/5/0/3/15030584/salmodia_exclusiva_brian_30b.12.05_1.pdf
http://www.westminsterconfession.org/worship/song-in-the-public-worship-of-god.php
http://www.sermonaudio.com/sermoninfo.asp?SID=1128101850448

