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Os salmodistas exclusivos cantam os salmos? 
 
O que pode parecer à primeira vista uma tautologia é, fundamentalmente, uma objeção real levantada 
contra a salmodia exclusiva. A objeção é a seguinte: o salmodista exclusivo (SE) quer que os cristãos 
cantem somente salmos no culto, mas ele não segue seu próprio credo. O SE canta os salmos como 
estão escritos? Eles não usam traduções e paráfrases? Então, se eles não obedecem suas próprias 
regras de adoração, por que o restante de nós deveria? Não usam eles traduções e paráfrases? Então, 
se eles não obedecem suas próprias regras para a adoração, por que o restante de nós deveria 
obedecer? 
 
Em resposta, consideremos os seguintes pontos: 
 
1) Mesmo se a objeção fosse verdade, ela apenas provaria que o SE [salmodista exclusivo] está 
agindo de forma inconsistente com a sua própria posição. Em outras palavras, ela fracassa em provar 
que a salmodia exclusiva, como uma disciplina ou prática, é falsa. 
 
2) Ademais, esse argumento fracassa em provar que hinos podem ser usados no culto, pois um 
argumento negativo não, necessariamente, estabelece um argumento positivo (e.g. se uma cobra 
parece ser não venenosa, isso não significa que ela é inofensiva: ela pode ser um píton). Migrar a 
partir de um cumprimento imperfeito de uma ordenança bíblica para autorizar a permissão de algo não 
encontrado na escritura significa negar o Princípio Regulador do Culto. 
 
3) Entretanto, alguns argumentariam que as traduções dos salmos em inglês não são diferentes de 
um hino não inspirado e, portanto, isso permite o uso de hinos no culto. Mas, por mais semelhante que 
seja uma tradução e uma associação livre de um texto, elas não são a mesma coisa. Isso é evidente 
quando alguém compara uma tradução, da Escritura, [que seja] palavra por palavra com uma versão 
parafraseada. É corretamente observado que esta última está mais para uma interpretação ou uma 
opinião de alguém a respeito do que a Escritura diz do que uma tradução. Um hino pode ser baseado 
na Escritura, mas ele não é a mesma coisa que um salmo da Escritura (como qualquer pessoa 
comparando as duas pode facilmente identificar). Além disso, muitos hinos não são diretamente 
baseados nos textos da Escritura e muitos ainda mais violam as Escrituras simplesmente ao adicionar 
ao, ou remover do, que está escrito (Deuteronômio 4:2). 
 
4) Até mesmo uma paráfrase de um salmo (embora lamentável) está mais perto do salmo original do 
que um hino. Um salmo pode vir a ser silenciado em sua apresentação do original, mas um hino é uma 
substituição de um louvor como inspirado por Deus com louvor como escrito por homens. Ademais, o 
conteúdo e teologia dos Salmos (a menos que estes foram completamente eviscerados de seus 
propósitos e palavras originais) são vastamente diferentes dos hinos não inspirados. 
 
5) Além disso, se a objeção original estiver correta, então ninguém, na verdade, canta os salmos. Isso 
seria verdade com respeito aos que cantam exclusivamente os Salmos da Escritura bem como aos 
que os cantam juntamente com outros cânticos. Se qualquer tradução de um Salmo fica aquém da 
ordenança bíblica (Salmo 105:2; Colossenses 3:16), então somos todos culpados de não 
obedecermos a Deus neste ponto. Com base nessa objeção à salmodia exclusiva, o salmodista 



Página 3 de 4 
 

exclusivo não está solzinho neste fracasso de cantar os salmos, pois o cantador de hinos também 
acusa a si próprio toda vez que tenta obedecer a ordenança bíblica de cantar os cânticos de Deus. 
 
6) Adicionalmente, uma tradução fiel do original para as várias línguas (usando expressões idiomáticas 
e a gramática nativa) é ainda a Palavra de Deus.[1] Por exemplo: 
 

“Deut. 8:3 “... que o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca do 
SENHOR viverá o homem”. “Palavra” é adicionada para preencher o sentido. 
 
Mat. 4:4 “Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de 
toda a palavra que sai da boca de Deus”. “Palavra” é original [está lá originalmente]. 
 
Conclusão: tais adições que completam o sentido da Escritura são a Escritura”.[2] 

 
7) Portanto, a objeção meramente demonstra que precisamos tomar cuidado sobre como cantamos 
os salmos e que todos os que os cantam deveriam estar preocupados a respeito da precisão da 
tradução destes. O salmodista exclusivo, então, encoraja os que querem cantar os salmos a ajudá-lo 
a melhorar o cantar dos próprios salmos para que todos possam querer corretamente honrar a Deus 
na adoração corporativa. 
 
8) É óbvio que usar as palavras (cânticos não inspirados) dos homens em nosso louvor cantado irá 
apenas nos afastar do objetivo de seguir a regra da Escritura. Foi o Isaac Watts quem queria cantar 
os cânticos de Davi numa forma ‘cristã’ e, assim, ‘purificou’ sua linguagem para remover elementos 
que ele acreditava que contradizia a perspectiva do Novo Testamento bem como adicionando 
elementos que ele acreditava que concordava mais com o evangelho de Cristo.[3] Observe, então, que 
a primeira pessoa a emendar os salmos para os seus próprios propósitos não era um salmodista 
exclusivo comprometedor, mas um proponente de hinos. 
 
9) Por fim, algumas pessoas têm ido tão longe a ponto de asseverar que o SE não canta os Salmo 
porque, para assim fazer de forma fiel, precisaria que o SE cantasse a partir do hebraico original. Esse 
argumento pode ser respondido ao usar o contra-argumento no ponto 3. Se for bom para o SE, é bom 
para todos os que cantam salmos. 
 
10) Adicionalmente, se cantar a partir do hebraico é necessário para cantar os salmos com precisão, 
então segue-se que uma tradução de uma Bíblia deve ser nada mais que o hebraico, aramaico e grego 
originais. 
 
-Daniel Kok © 2017 
 
[1] Um ponto semelhante é feito por parte da Confissão de Fé de Westminster a respeito de traduções 
das línguas originais da Escritura para a língua “vulgar”. “sendo que essas línguas originais não são 
conhecidas a todo o povo de Deus, o qual tem direito a isso, e interesse nas Escrituras, e são 
ordenados, no temor de Deus, a lê-las e estudá-las, portanto elas hão de ser traduzidas na linguagem 
vulgar de toda nação onde chegarem, para que, habitando abundantemente a Palavra de Deus em 
todos, eles possam adorá-Lo numa maneira aceitável; e, por meio de paciência e conforto das 
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Escrituras, possam ter esperança” (CFW 1.8) Confissão de Fé de Westminster. Glasglow: Free 
Presbyterian Publications, 1997, páginas 23-24. 
 
[2] WIZNER, Mathew. “How Much Liberty with a Translation Makes It No Longer God’s Word” (resposta 
de um tópico). Puritanboard (Web fórum) abril 10, 2009 (7:25 PM). 
 
[3] “Ironicamente, as paráfrases dos hinos e salmos de Watts foram o veículo principal por meio do 
qual os hinos finalmente foram aceitos dentro do culto público dos protestantes, mas não sem bastante 
controvérsia nos séculos dezoito e início do dezenove. Ainda assim, não foi até metade do século 
dezenove que hinos começaram a ultrapassar os Salmos no uso popular”. “The History of Psalm 
Singing in the Christian Church.” Sing a New Song: Recovering Psalm Singing for the Twenty-First 
Century. Editado por Joel R. Beeke e Anthony T. Selvaggio. Grand Rapids, Michigan: Reformation 
Heritage Books, 2010, página 54. 


