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INTRODUÇÃO 
 

 

“Aleluia! Bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus; fica-lhe bem o cântico de louvor.” 

SALMO 147:1 

  
 

 

 Poucos são os que entendem quão importante é o ministério de Louvor e Adoração para a vida da 

Igreja, muitas são as divergências em torno deste assunto. Alguns acham que simplesmente serve para 

animar a igreja durante o momento preparatório para a Palavra, outros acham que simplesmente é para 

ajudar pessoas a desenvolverem os dons na área musical. Mas qual é a real importância deste momento para 

a vida e Vicência da igreja, e qual o papel daqueles que participam do mesmo? 

 Neste curso será tratado a importância do Louvor e Adoração de forma a poder tirar algumas dúvidas 

e gerar crescimento intelectual e espiritual. Procuraremos também desenvolver no aluno uma análise crítica 

do que é louvor e adoração Bíblica e aplicando à realidade atual da igreja. Levando-o a ter uma vida de 

adoração, bem como ajudando a desenvolver uma dinâmica de culto mais vivo e como conduzir a Igreja a 

adorar e louvar a Deus de uma forma mais eficiente. 

 

Então, seja bem-vindo ao estudo de: PANORAMA DE LOUVOR E ADORAÇÃO! 

 

Tenha um bom estudo! 
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CAPITULO I 

DEFINIÇÕES DO ORIGINAL 

 

Antes de qualquer coisa, precisamos definir alguns conceitos, pois isso nos auxiliará em nossa compreensão 

deste estudo. 

 

 

1 – LOUVOR SIGNIFICA:  

 

 Enaltecer; 

 Elogiar; 

 Aplaudir; 

 Expressar admiração e reverência; 

 Prostrar-se diante do objeto de adoração. 

 

2 – O QUE SIGNIFICA ADORAÇÃO: 

 

 Apreciar o valor de alguma coisa e dar uma resposta apropriada a este valor; 

 É antes de tudo uma atitude do coração; 

 É a ocupação reverente do coração humano com o seu criador; 

 É um sentimento interior de reverência e respeito pelo Todo/Poderoso; 

 É o derramamento da alma em profunda expressão de reverência, admiração e respeito... 

 

Palavras no original para louvor  

 

- Halal – ַלָהה – Hebraico: vangloriar-se ou fazer um grande barulho, gabar-se de algo, magnificar; ser 

barulhento e tolo, louvar. A raiz da palavra aleluia; 200 passagens usam alguma forma desta palavra. (Sl 

69.34; 74.21; 104.1; 106.1; 150.2; II Cr 20.19) 

 

- Yadah – ילד – Hebraico: lançar suas mãos ao alto; adorar com as mãos estendidas. Originalmente 

associado com gestos que acompanham o louvor. O nome Judá é uma derivação de Yadah (Gn 29.35); 

confessar; dar louvores (Sl 42.5; 67.3-5; 89.5; 99.3). Agradecer, reconhecer a alguém publicamente, 

estender a mão, adorar com as mãos levantadas (II Cr 20.21) 

- Towdah –  לדות– Hebraico: Ação de graças, louvor, oferta de gratidão, hinos de ações de graças, sacrifícios 

de ação de graças, lançar suas mãos a Deus com uma atitude de gratidão pela promessa Divina de vitória 

(Lv 7.12-13; Ne 12.27; Sl 42.4; 50.14,23; 69.30b; 95.2; 100.4a) 
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- Zamar – רמז – Hebraico: Fazer música (em louvor a Deus); dedilhar cordas; fazer acordes; fazer harmonia; 

louvar com canções, cantar louvores, salmodiar (Sl 7.17; 21.13; 57.9b; 105.2; 108.1,3; 144.9b; 147.1; 

149.3b). Verbo musical para louvor. 

 

- Aineō – αἰνέω – Grego: Louvar (Lc 19.37; Rm 15.11; Ap 19.5) 

 

-  Eucharisto – εὐχαριστέω – Grego: Dar graças, gratidão, ser agradecido (Mt 15.36; At 27.35; Ef 5.20; Cl 

3.17; Ap 11.17 

 

- Baraque (Barak) –ךרב – Hebraico: Bendizer, inclinar-se, ajoelhar-se em adoração (Ne 8.6; Sl 95.6; 103.1,2 

 

- Shabach – חבש – Hebraico: Falar bem, falar adequadamente e em alto estilo. Significa discursar num alto 

tom, gritar, dar ordens de triunfo (Sl 117.1) Expressão em alta voz, forte voz, gritos de júbilo (Sl 63.3) 

 

- Tehillah (Tephillah) –  תפהל- Hebraico: Interceder com súplicas e hino (Is 56.7). A forma mais exaltada de 

louvor ao Senhor. É louvar ao Senhor com um cântico novo, um canto não aprendido previamente de 

memória. A ênfase principal desta palavra é dar liberdade ao espírito para que expresse com voz audível, 

palavras de gratidão e adoração, estabelecendo uma relação íntima e amorosa com o Senhor. O Senhor 

habita, reina, mora, governa, se manifesta entre nós com poder quando o adoramos em espírito e em 

verdade. (Ex 15.11; Sl 22.3,25; 40.3; 66.2,8). 

 

Palavras no original para adoração 

 

- Shachah – לחש – Hebraico: Prostrar-se, homenagear, abaixar-se. (Gn 18.2; Êx 4.31, Lv 26.1)   

 

- Proskuneō – προσκυνέω – Grego: A palavra que mais aparece no Novo Testamento como adoração: virar-

se e beijar ou aproximar-se e beijar; reverenciar, adorar, prostrar, adorar de joelhos (Mt 2.2; Lc 4.9,10; Jo 

4.20-24; Ap 4.10; 19.10; 22.9) 

 

- Segid (cěgid) – סגד – Aramaico: Homenagear, curvar-se, reverenciar, inclinar-se (Dn 3.5-15; 3.28) 
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CAPITULO II 

LEVITAS 

 

“Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para vergonha no meio de seus 

inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor venha até mim; então se ajuntaram a 

ele todos os filhos de Levi.” (Ex 32:25,26) 

 

 Moisés estava ausente há 40 dias, pois estava no monte recebendo os mandamentos de Deus. Arão 

ficou responsável pelo povo e cedeu à sua pressão para fazer deuses de fundição que ficassem diante deles. 

Arão falhou na sua missão de sacerdote e fundiu um bezerro de ouro e o povo se corrompeu. Esta foi a 

situação que Moisés encontrou quando desceu do monte. Então ele fez uma convocação ao povo: Quem é do 

Senhor venha até mim... Somente os filhos de Levi se juntaram a ele. 

 O princípio do chamado desta tribo está na resposta ao Senhor. Esta foi a única tribo a não adorar o 

bezerro de ouro e atender à convocação do Senhor para fazer justiça naquele dia. Três mil homens foram 

mortos ao fio da espada. 

 Diante desta atitude, quando Deus precisou de alguém para cuidar da Sua casa e de seus utensílios, 

separou para Si a tribo de Levi. Não foi uma escolha de Moisés ou do acaso, mas o próprio Deus mandou 

separar os levitas para a Sua gloriosa obra, um ministério excelente, que vamos ver detalhadamente a seguir: 

 

NÚMEROS 1:47-54 

 

1) Eles não seriam contados (v. 47). 

...não terão herança no meio dos filhos de Israel. (Nm 18:23) 

 A partir daquele dia, Deus estava separando aquela tribo para estar diante Dele; eles não teriam 

herança, isto é: terras, gados, negócios, etc. Por quê? Porque Deus queria que eles estivessem livres para 

fazerem a Sua obra; separados para Ele. 

 Separação nos fala de santificação. Deus requer dos Seus levitas santificação para ministrarem diante 

Dele. Eles não tinham negócios a tratar e nem tinham que trabalhar na terra para ter o seu sustento, porque 

Deus ordenou que eles fossem sustentados pelas outras tribos com os dízimos do gado, do cereal, do azeite e 

do vinho. Eles não eram contados como herdeiros de Israel e não tinham posses, mas eram herdeiros do 

Senhor, pertenciam a Ele.  

 Deus pediu à tribo de Levi, os primogênitos de todo o povo (Nm 3:11-13). Eles eram do Senhor 

desde o dia da saída do Egito, quando Deus poupou os de Israel e feriu aos filhos dos egípcios. Mas agora, 

Deus pede a tribo de Levi, em troca de todo aquele que abrir a madre, de um mês para cima. 

 Deus está levantando levitas no meio do Seu povo com o propósito de estarem separados do mundo, 

do Egito, para serem herança do Senhor, santificados, atentos ao Seu chamado; que estejam prontos para a 

obra do Senhor e que não reivindiquem a herança dos homens, mas sejam a herança Dele. 
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2) Cuidar e levar o tabernáculo (v. 50,51) 

 

...mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, sobre todos os teus móveis, e sobre tudo 

o que lhe pertence... (v. 50) 

 No salmo 84, vemos uma exclamação dos levitas filhos de Coré, falando do prazer de estarem nos 

átrios de Deus; do quanto suas almas suspiram pela casa do Senhor. 

 Esta também deve ser a exclamação de todo aquele que pode servir ao Senhor neste ministério. Os 

levitas devem ter amor à obra do Senhor, zelo pela Sua casa e amor aos Seus utensílios. Devem se santificar 

para serem mordomos das coisas consagradas do Senhor, pois são objetos santos. 

 

a) ...eles levarão o tabernáculo... 

Os levitas deveriam cuidar do tabernáculo e de seus utensílios; Deus deu-lhes o privilégio de carregarem 

cada peça sagrada, como: a arca, a mesa dos pães, o altar de incenso e as lâmpadas. Os objetos separados que 

ficavam no interior da tenda eram levados em varais, pois só os sacerdotes podiam tocá-los. Eles embalavam 

e conferiam-nos e então, os levitas carregavam-nos. Levavam os véus, as cortinas, tábuas, cordas e as 

armações da tenda. Eles montavam e desmontavam a tenda, faziam o trabalho de conservação e manutenção 

de todos os objetos e assim, desempenhavam o ministério levítico com alegria por estarem cuidando de algo 

que pertencia a Deus. 

 

b) Eles ministravam no tabernáculo 

Enquanto os sacerdotes se ocupavam em oficializar os sacrifícios e julgar questões do povo, os levitas 

ministravam a lei ao povo, ensinando de cidade em cidade. Recolhiam os dízimos e as ofertas, ordenavam a 

entrada e a saída como porteiros, colocavam ordem nos átrios do Senhor, e conduziam a música na casa do 

Senhor, com instrumentos variados no tempo de Davi. 

 

c) ...acampar-se-ão ao redor dele. 

Eles deveriam estar acampados ao redor do tabernáculo para cuidarem dele e observarem de perto todos 

os objetos. Nenhum estranho poderia se aproximar. Qualquer um que tocasse em alguma coisa poderia ser 

exterminado no mesmo instante. Os levitas eram os protetores do tabernáculo. 

Quando Davi resolveu levar a arca para Jerusalém, ele não consultou ao Senhor e fez como os filisteus, 

colocou-a num carro novo com Uzá e Aiô puxando os bois. Num certo momento, os bois tropeçaram e Uzá 

estendeu a mão sobre a arca para segurá-la e foi exterminado no mesmo instante. A ordem de Deus era que 

somente um levita podia tocar nos objetos e carregá-los, por isso veio a ira de Deus sobre Uzá e ele morreu. 

Deus tem confiado a cada levita a missão de proteger os Seus utensílios. Temos visto tanta negligência 

nas igrejas! O material sagrado tem sido guardado com desprezo e sem o devido cuidado, jogado em algum 

canto da igreja, empenando, empoeirando; são instrumentos que passam de mão em mão, objetos que são 

usados com irreverência. Deus não mudou. Ele requer santidade, reverência e cuidado com os Seus 

utensílios. A Bíblia diz que o rei Belsazar usou os objetos roubados do templo de Jerusalém; vasos sagrados 

para beber vinho com os seus príncipes, nobres, prostitutas e mulheres do seu reino. Deus acendeu a Sua ira 

contra ele e uma mão escreveu a sua sentença na parede: pesado fostes na balança e fostes achado em falta. 
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Seu reino foi dividido aos medos e persas, e naquela mesma noite ele morreu. Deus é zeloso e requer zelo de 

Sua igreja; maldito o que faz a obra do Senhor relaxadamente. (Jr 48:10) 

 

NÚMEROS 3: 5-9 

 

...põe-nos diante de Aarão, o sacerdote, para que o sirvam. (v.6) 

 

 Os levitas foram chamados para ministrarem no tabernáculo, guardarem e protegerem os seus 

utensílios. Mas Aarão e seus filhos foram ungidos para desempenharem seu sacerdócio no Santuário. Eles 

tinham o encargo de oficiar os sacrifícios, ensinar a lei, e coordenar todo o trabalho na tenda. Eles eram os 

líderes no tabernáculo e toda a tribo de Levi estava sob a sua autoridade. 

 

Darás, pois, os levitas a Aarão e a seus filhos... (v.9) 

 

 Os levitas foram dados a Aarão e seus filhos para os servirem. Eles tinham que cumprir os seus 

deveres para com o povo mas, principalmente, com Aarão, que era o líder. Todo levita está debaixo da 

autoridade dos seus líderes; foram chamados por Deus para serem auxiliares no serviço do Santuário. Devem 

servir aos seus líderes como ao Senhor, fazer suas tarefas com amor e alegria. Neste ministério não existem 

privilégios. Todos são chamados para servir. Um levita nunca deve se esquecer de que está sob autoridade da 

sua liderança local e que deve seguir suas diretrizes. Ele não pode ser canal de bênçãos para o povo, se 

estiver em rebeldia. Deve cumprir fielmente suas tarefas e deveres esperando do Senhor, a sua recompensa. 
 

A TRIBO DE LEVI 

A Tribo de Levi (Hebreu: ֵלִוי "devoto, unido"), é uma das tribos de Israel que, segundo a Bíblia, foi 

fundada por Levi, filho de Jacó. 

LEVI do Hebraico LÊWI ligado a raiz IÃWÂ significa JUNTAR, ou ainda HILLAWEH que 

significa UNIR. O nome HILLAWEH (LEVÍ) é da mesma família onomatopaica (É a palavra que surge 

como vocábulo em função de do som que representa. Ex.: O “ahhh” = Alívio) da palavra HALELUIA. 

Vamos estudar um pouco mais sobre Levi e entenderemos o porquê deste nome. 

Curiosidade: 
 Alguns acreditam que os levitas teriam sido uma casta à parte do sistema tribal existente, uma elite 

com poderes políticos originados de sua relação de exclusividade com Deus. Essa não era uma postura 

incomum no Oriente Médio antigo ou em outras regiões, e observava-se a existência de classes sacerdotais 

rígidas na Mesopotâmia e na Índia fundamentadas no direito exclusivo destas classes em interferir junto a 

Deus pela ordem de suas sociedades. 

 Cada uma das três famílias de Levi tinha deveres especiais. Os filhos de Coate (que em Nm 4:36 

somavam 2.750 homens de idades entre 30 e 50 anos) estavam incumbidos de transportar os móveis, 

depois que os mesmos fossem cuidadosamente cobertos pelos sacerdotes. Os filhos de Gérson (2.630, 

segundo Nm 4:40) cuidavam das cobertas, cortinas e véus. Os filhos de Merari (3.200, segundo Nm 4:4) 

tinham a tarefa de transportar e erguer a armação do tabernáculo e seu átrio. Esta divisão de tarefas está 

detalhada em Nm 3 e 4. 
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 O serviço dos levitas começava quando atingiam a idade de vinte e cinco anos e continuava até os 

cinquenta anos (Nm 8:24-26). Quando Davi estabeleceu um local permanente para a arca da aliança, a 

idade do serviço foi baixada para os vinte anos, visto não haver mais necessidade de levitas maduros como 

carregadores (I Cr 23:24-27). 

"Outra vez concebeu Lia, e deu à luz um filho, e disse: Agora, desta vez, se unirá mais a mim meu 

marido, porque lhe dei à luz três filhos; por isso, lhe chamou Levi." (Gênesis 29:34) 

 Seu nome significa unir; vemos agora que essa união referida pelo texto acima se trata da união do 

esposo com a esposa. Tipologicamente falando, podemos concluir que os levitas têm a responsabilidade 

de unir a Esposa (Igreja) ao esposo (Deus). A pergunta que surge neste momento a todos os levitas é: Eu 

estou usando o dom de Deus para unir o que ou a quem? Há muitos que perderam a visão e estão usando 

seus dons e talentos para seus próprios prazeres em vez de atraírem a presença de Deus para a igreja, estão 

se ofertando como artistas, como showman; atraindo toda a atenção dos ouvintes para si. 

 Um equívoco é imaginar que o simples fato de cantar bem, com qualidade e até conseguir 

emocionar pessoas é o bastante ou que esta seja a missão do levita, porém as responsabilidades do 

levita são extremamente sérias. 

Responsabilidades com o Tabernáculo 

 O papel dos levitas como ministros do tabernáculo era de cooperarem na construção do 

tabernáculo, sob a supervisão do filho de Arão, Itamar. Nas leis preparatórias para a marcha pelo deserto, 

Levi foi separado por Deus, das outras tribos, e colocado sob a responsabilidade de desmanchar, 

transportar o tabernáculo (Números 1: 47-54). 

A Santificação e o Levita 

 A santificação é o requisito básico para que um levita tenha o seu ministério bem sucedido e é também 

a maior responsabilidade de um servo de Deus. (Hebreus 12:14) Nenhum Levita pode fazer a obra de Deus 

sem estar com sua vida em santidade: (Números 8:21-22) 

 Este texto revela que os levitas tinham que se lavar e purificar suas vestes sempre. Não há como exercer 

o ministério diante do Senhor sem passar pela experiência da santificação da purificação pela palavra de 

Deus. Veja também (Efésios 5:26) 

 Ninguém pode relacionar-se com Deus sem se deparar com sua santidade perfeita. O impacto da 

santidade de Deus em nossas vidas deve ser o mesmo que houve na vida de Isaías: 

 Imagine aqui que visão tremenda teve Isaías quando se viu diante do trono de Deus e se deparou com a 

declaração dos anjos: SANTO, SANTO, SANTO é o Senhor dos exércitos. 

 Diante da visão, Isaías se sente indigno. Sua consciência pesava sob o sentimento de sua fraqueza e 

fracasso pessoais. Ele nada mais podia fazer se não confessar sua incapacidade e condição decaída. Na 

verdade ninguém que se aproxime de Deus pode passar por uma experiência assim sem se deparar com a 

santidade de Deus e a partir daí buscar uma vida de santidade. Da mesma forma, ninguém pode declarar-se 

levita se não se sente totalmente comprometido com a santidade de Deus. 
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O Levita e a Oração 

 A oração é uma experiência tão insondável e ao mesmo tempo tão real de qualquer pessoa que 

algum dia já a tenha experimentado. Todas as vezes que discutirmos sobre o assunto, automaticamente 

vamos nos deparar com as nossas experiência própria. Pois Não existe qualquer fórmula ou projeto de 

oração ou um manual inviolável sobre a oração. O Pai Nosso ensinado por Jesus trata-se de uma 

sugestão de Jesus Cristo quanto a um modelo de oração. Tudo está relacionado à sua intimidade com 

Ele. 

Necessitamos de Oração 

 Necessitamos de um tempo de oração, um tempo de devocional, tempo de leitura e de degustação 

da palavra, todo o que se intitula levita deve ter seu momento de oração com o Pai, não como obrigação, 

"passando o cartão", mas sim por vontade e amor! 

 Precisamos conhecer esse Deus na qual falamos que o servimos que o adoramos, precisamos 

conhecer o coração do Pai. 

   O conceito de Levita dentro das nossas igrejas está deturpado, as pessoas vivem em favor de si 

mesmas, não em favor dos outros. 

 Para conhecermos o nosso próprio coração A vida de oração também nos revela o nosso próprio 

coração. Quando nos inclinamos diante de Deus, nos deparamos com a sua onisciência e é só 

assim que temos a coragem de dizer quem realmente somos. O contato com a onisciência de DEUS 

não nos permite disfarces, se tentarmos esconder coisas diante DELE nos sentimos ridículos pois 

sabemos que ele nos conhece. Assim somos desvendados por Deus e por nós mesmos. 

Podemos usar o termo Levita para quem não é da tribo de Levi? 

 Quando dizemos hoje que somos levitas alguém pode perguntar como podemos nos denominar 

levitas se não somos da Tribo de Levi. 

 Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, saiu daquela cidade em busca 

de outro lugar para morar (Juízes 17:7) 

 O levita de Mica veio de Belém e era da família de Judá. Como poderia ser ele levita sendo de Judá e não 

da tribo de Levi? O levita, neste texto pode ser um exemplo da possibilidade de que indivíduos de outras tribos 

podiam, durante algum período, unir-se a tribo sacerdotal. Há ainda alguma evidência de que o termo levita fosse 

um título funcional com o sentido de alguém obrigado por voto, além de servir como designação de uma tribo. 

Tipologicamente o levita do Velho Testamento nada mais é do que a figura do servo do Novo Testamento, que se 

consagra e assume a posição de levita para conduzir o tabernáculo do Senhor. 

 O serviço dos levitas começava quando atingiam a idade de vinte e cinco anos e continuava até os 

cinquenta anos (Nm 8:24-26). Quando Davi estabeleceu um local permanente para a arca da aliança, a idade do 

serviço foi baixada para os vinte anos, visto não haver mais necessidade de levitas maduros como carregadores (I 

Cr 23:24). 
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 Nos livros de Crônicas há diversos detalhes do ministério Levítico (I Cr 6). Neste capítulo há um 

destaque para os cantores levíticos, Hemã, Asafe e Etã, bem como seus respectivos filhos, encarregados por 

Davi da música do templo. 

 

 Encontramos relação entre o oficio levítico e o ofício profético. Jaaziel, um levita dos filhos de Asafe, 

profetizou a vitória de Josafá (2 Cr 20:14,15). 

 

 Os profetas maiores fazem algumas menções ao papel dos levitas. O profeta Isaías falou acerca de 

Deus reunir os israelitas dispersos (ou talvez gentios convertidos) para servi-lo na qualidade de sacerdotes e 

levitas: vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas; e elas virão, e verão a minha glória. (...) E 

também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. (Is 66:18 e 21). 

 O profeta Jeremias descreve uma nova aliança que o Senhor fará, a partir de um “Renovo de justiça” 

que brotaria da descendência de Davi (Jer 33:16). No versículo 18, o profeta acrescenta: “nem aos sacerdotes 

levíticos deixarão de ter descendência diante de mim para oferecer holocaustos, e queimar ofertas de cereais 

e oferecer sacrifícios continuamente”. 

 O profeta Ezequiel descreve uma separação entre os sacerdotes levíticos, a quem denomina filhos de 

Zadoque, e os levitas infiéis (Ez 40:46; 43:19). Os filhos de Zadoque são os sacerdotes levitas que 

permaneceram fiéis a Deus (Ez 44:15 e 48:11). Os levitas infiéis são denunciados como idólatras e, face sua 

infidelidade, não poderiam mais se aproximar do altar, nem manusear as coisas sagradas (Ez 44:10-14). 

 No livro de Esdras encontramos diversas referências aos levitas. Eles desempenharam uma parte 

proeminente no lançamento dos alicerces do novo templo (Ed 3:8) e quando da dedicação do mesmo (Ed 

6:16). O mesmo Esdras prezou por proibir o casamento com estrangeiros, engano no qual sacerdotes e 

levitas também vinham incorrendo (Ed 9:1; 10:5). 

 Em Neemias encontramos os levitas envolvidos na reconstrução dos muros em Jerusalém (Ne 3:17) 

e, após seu término, na instrução da Lei ao povo (Ne 8:7-9), tendo uma participação preponderante na vida 

da nação (Ne 11:3, 12:27). Este mesmo livro conta que durante a ausência de Neemias de Jerusalém, o 

ministério levítico sofreu acentuado declínio. Um certo Tobias, amonita, recebeu permissão para se instalar 

num dos aposentos do templo, reservado para guardar os dízimos dos levitas. Quando Neemias retornou, 

encontrou os levitas dispersos, longe do ofício para o qual eram separados. 

 O livro de Malaquias parece descrever exatamente este período de ausência de Neemias. O profeta 

denuncia o descaso com que os sacerdotes tratavam seu ofício e como colocavam seus interesses pessoais 

acima dos do Senhor dos Exércitos. 

 No Novo Testamento, Barnabé é mencionado como um levita (At 4:36). 

 No Novo Testamento não temos referência a ministros de louvor nem a instrumentistas na igreja. 

Jesus disse que o Pai procura adoradores (João 4.24). O ensino apostólico, por sua vez, incentiva TODOS 

os cristãos a prestarem culto ao Senhor, com salmos, hinos e cânticos espirituais (Efésios 5.18-20; 

Colossenses 3.16). 
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CAPITULO III 

INSTRUMENTOS MUSICAIS NOS TEMPOS BÍBLICOS 

 

 Os instrumentos musicais utilizados nos tempos bíblicos se dividem (como hoje) em três categorias 

principais: instrumentos de cordas, de sopro e de percussão. Os instrumentos, por si só, não são capazes de 

dar vida aos sons, mas nas mãos de um músico podem transmitir uma mensagem especial para seus ouvintes 

(I Co 14.7). 

 Parece que havia cerca de quatro mil instrumentos musicais na orquestra do templo (I Cr 23.5). Eles 

eram chamados de instrumentos de Davi ou instrumentos do Senhor. Embora não seja possível uma 

descrição plena e precisa dos instrumentos dos tempos bíblicos, os arqueólogos têm fornecido informações 

muito interessantes sobre essas três categorias. O Salmo 150 convida os redimidos a louvarem a Deus com 

todo tipo de instrumento, apresentando uma lista de instrumentos de sopro, de cordas e de percussão. 

Examinaremos rapidamente aqui os instrumentos mencionados nas Escrituras. 

 

 

INSTRUMENTOS DE CORDAS 

 

1. Kin-nohr (SC 3658, hebraico, “harpa”) 

O primeiro instrumento de cordas mencionado na Bíblia é o kin-nohr, traduzido todas as vezes por 

“harpa”. John Stainer, em The music of the Bible, sugere que esse instrumento seria provavelmente uma 

espécie de “lira portátil”. A palavra hebraica deriva de uma raiz incomum, “tanger”, e é traduzida por 

“harpa”. É o único instrumento de cordas mencionado no Pentateuco (Gn 4.21). Stainer acredita que esse 

instrumento seja de origem Síria. 

O instrumento é mencionado em muitas passagens da Bíblia, entre elas: I Samuel 10.5; 16.16, 23; Jó 

21.12; 30.31; Salmo 33.2; 43.4; 49.4; 108.2; 147.7; 149.3; 150.3; Isaías 5.12; 16.11; 23.16; I Crônicas 15.16, 

21, 28; 16.5; 25.1; II Crônicas 5.12. 

A palavra grega kitharizo (SC 2789) significa “tocar uma lira”. As referências do Novo Testamento são I 

Coríntios 14.7; Apocalipse 5.8; 14.2; 15.2; 18.22. 

Os redimidos são convidados a adorar e louvar o Senhor com harpas. No Tabernáculo de Davi havia 

aqueles que profetizavam ao som da harpa (I Crônicas 25:1-3). Música e adoração liberam o Espírito de 

profecia no meio do povo de Deus (ver II Reis 3.15) 

Os desenhos abaixo dão uma ideia de como seriam essas harpas primitivas. 
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2. Neh-vel (SC 5035, hebraico, “saltério”) 

       A palavra hebraica para saltério é neh-vel, que é usada também para designar um saco de pele (odre) 

para líquidos. É traduzida como “garrafa, jarro, saltério, vaso e viola”. O Unger´s Bible Dictionary declara 

que a tradição rabínica afirma que a harpa é chamada de nebel porque tem a forma de uma garrafa de pele de 

animal. 

       A primeira ocorrência da palavra é em I Samuel 10.5. Outras referências bíblicas que mencionam a 

palavra saltério são: II Samuel 6.5; I Reis 10.12; I Crônicas 13.8; 15.16, 20, 28; 16.5; 25.1, 6; II Crônicas 

5.12; 9.11; 20.28; 29.25; Neemias 12.27; Salmo 33.2; 57.8; 71.22; 81.2; 92.3; 108.2; 144.9; 150.3; Daniel 

3.5, 7, 10, 15. A mesma palavra é traduzida como lira em Isaías 5.12 e Amós 5.23. 
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3. P´san-teh-reen (SC 6460, “saltério”) 

       A palavra caldéia p´san-the-reen é uma transliteração da palavra grega psalterion, que significa “lira”. É 

traduzida por “saltério” em Daniel 3.5, 7, 10, 15. 
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4. Sab-b´chah (SC 5443, caldeu, “cítara”) 

       A palavra hebraica sah-vach (SC 5440) vem de uma raiz primitiva que significa “entrelaçar”. A 

concordância de Strong refere-se a ela como “lira”. De acordo com o Bible Study Source Book (Donald 

Demaray, p. 256), “citar”, também traduzida por “triângulo”. Na forma mais primitiva, era um instrumento 

semelhante à harpa, preso à cintura do músico e colocado no sentido vertical para ser tocado. 

       A cítara era um dos instrumentos usados na adoração da imagem de Nabucodonosor (Dn 3.5, 7, 10, 15). 

       Os desenhos a seguir ilustram que forma teria o “triângulo” (“sambuca”), juntamente com formas 

egípcias dessa harpa grande e potente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:atendimento@seminariocasadeprofetas.org.br
http://www.seminariocasadeprofetas.org.br/


PANORAMA DE LOUVOR E ADORAÇÃO 
 

Seminário Teológico Casa de Profetas 

CNPJ: 35.188.581/0001-11 

Filiado e Acreditado à Vox Dei American University - Miami, Flórida (E.U.A.) – Site: www.voxdei.education 

Filiado a AETAL (Associação Evangélica de Educação Teológica na América Latina) – Site: www.aetal.com 

Rua Belmiro de Almeida, 56 - Bairro São Cristóvão - Belo Horizonte - MG - Brasil - CEP: 31230-230. 

Telefax: (31) 3025-7222 – E-mail: atendimento@seminariocasadeprofetas.org.br     Site: www.seminariocasadeprofetas.org.br      

17 

5. Kee-tha-rohs (SC 7030, caldeu, “harpa”) 

       A palavra caldéia kee-tha-rohs é uma transliteração da palavra grega kithros, que significa “lira”. É 

traduzida por “harpa” em Daniel 3.5, 7, 10, 15. O desenho mostra que era uma espécie de lira mais 

encorpada. 
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6. Gah-sohr (SC 6218, hebraico, “instrumento de dez cordas, cítara”) 

Gah-sohr significa “dez”, abreviação de “dez cordas”. É traduzida por instrumento de dez cordas em 

Salmo 33.2; 92.3; 144.9. Alguns consideram que seria uma cítara de dez cordas, mas a maioria interpreta 

como uma lira de dez cordas. 

O Salmo 150.4 exorta o povo do Senhor a tocar “instrumentos de cordas”. Refere-se a um grupo de 

instrumentos de cordas semelhantes, não a um determinado instrumento. 

Qualquer que seja a forma exata ou o estilo dos instrumentos de corda, é evidente que esse tipo de 

instrumento musical era muito usado nos tempos bíblicos, tanto em Israel quanto em outras nações. 

John Stainer resume suas conclusões sugerindo que os instrumentos a seguir eram os principais 

instrumentos de corda dos tempos bíblicos (ortografia hebraica de acordo com Steiner): 

Kinnor – lira portátil 

Nebel – harpa de tamanho médio, mas portátil 

Psanteriyn – saltério 

Sabbekaw – harpa triangular 

Qiytharoc ou kithros – harpa mais encorpada 

Nebel-asor – harpa de dez cordas 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE SOPRO 

 

1. Ghah-leel (SC 2485, de SC 2490, “tubos”) 

Ghah-leel significa “flauta (perfurada)” e é traduzida dessa forma nas referências: I Samuel 10.5; Isaías 

5.12; 30.29; I Reis 1.40; Jeremias 48.36. Era um instrumento de sopro, chamado também de oboé. 

 

2. Mash-roh-kee-thah (SC 4953, caldeu, “flauta”) 

Essa palavra caldéia é traduzida por “pífaro” em Daniel 3.5, 7, 10, 15. Era um tubo musical, com som 

sibilante e fazia parte da orquestra sinfônica caldéia na adoração da imagem de Nabucodonosor. Essas 

figuras sugerem alguns dos vários tipos de flautas ou pífaros. 
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3. Goo-gahv (ou goog-gahv) SC 5748, vem de SC 5689, “órgão”) 

A palavra hebraica goo-gahv (SC 5748) deriva de uma palavra cujo sentido original é “fôlego”; um 

instrumento musical de junco; traduzido por “órgão” (Gn 4.21; Sl 150.4; Jó 21.12; 30.31). 

Esse tipo de instrumento é mencionado apenas quatro vezes na versão King James (em inglês) e na 

versão Almeida revista e corrigida (ARC) das Escrituras. É o primeiro instrumento mencionado na Bíblia. 

Provavelmente seriam vários tubos presos uns aos outros e ordenados do mais curto ao mais longo, 

conforme o desenho abaixo. Na NVI, essa palavra é traduzida por “flauta”. 
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4. Soom-poh-nýah (SC 5481, caldeu, traduzido por “flauta dupla”) 

Essa palavra caldéia é de origem grega (symphonia) e significa “gaita de fole” (com dois tubos) e é 

traduzido por “flauta dupla” (Dn 3.5, 10, 15). 

O desenho sugere como seria esse instrumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Trombeta 

Há três palavras específicas para designar “trombetas” na história de Israel. São elas keh´-ren, sho-phahr 

e ghatzoh-tzrah. 

a. Keh-´ren (SC 7161, hebraico, “corneta” ou “buzina”) 

A palavra caldéia keh´-ren, SC 7162 vem de SC 7161, que significa “chifre”, literalmente ou pelo 

som. É traduzida por “buzina” ou “corneta”. É mencionada como “corneta” em Daniel 3.5, 7, 10, 15. 

É chamada de buzina em Josué 6.5; I Samuel 2.1; I Crônicas 25.5. No Tabernáculo de Davi havia 

pessoas designadas para profetizar ao som de cornetas. Era usada como instrumento musical. 

O chifre usado para esse instrumento provavelmente pertencia a algum animal oferecido em 

sacrifício (touro ou carneiro). Em Josué 6, as trombetas eram feitas de chifre de carneiro e usadas 

como sinal para o povo começar a gritar na queda dos muros de Jericó. Ao que parece, keh´-ren era 

usada como sinônimo para “sofar”, ou “chifre de carneiro”. 

 

As formas sugeridas para as buzinas podem ser vistas nos desenhos abaixo. 
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b. Soh-phar (SC 7782, hebraico, “corneta” ou “trombeta”) 

A palavra hebraica shoh-phar (ou shofar) tem originalmente o sentido de “estridente”, uma corneta 

com um som forte e claro, ou chifre curvo. É traduzida por corneta ou trombeta. 

Essa trombeta é um dos instrumentos musicais mais importantes em Israel, sendo mencionada cerca 

de setenta vezes nas Escrituras. 

A trombeta (shoh-phahr) ressoava no monte Sinai (Êx 19.16, 19; 20.18), no ano do jubileu (Lv 25.9). 

A trombeta do jubileu, feita de chifre de carneiro, ressoou em volta dos muros de Jericó (Js 6.5, 20). 

Leia também estes textos: I Samuel 13.3; Juízes 3.27, 28; 6.34; Isaías 18.3; 27.13; Joel 2.1, 15; 

Zacarias 9.14; Ezequiel 33.3-6; II Samuel 6.15; Salmo 47.5; 81.3; 150.3. 

Era bastante usada nos tempos difíceis, mas não necessariamente como instrumento musical. 

Também era usada nos anos do Jubileu e nas luas novas. 
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c. Yoh-vehl (SC 3104, hebraico, traduzida por “jubileu”, “chifre de carneiro” e “trombeta”) 

De acordo com Strong, yoh-vehl significava o ressoar de uma buzina (por causa de seu som 

contínuo); principalmente das trombetas de prata. A expressão passou a designar o próprio 

instrumento e o festival por ele apresentado. 

A palavra é traduzida por “jubileu” em Levítico 25.10, 11, 12, 13, 15, 28, 30, 31, 33, 40, 50, 52, 54; 

“chifre de carneiro” em Josué 6.4, 6, 8, 12; e “trombeta” apenas uma vez, em Êxodo 19.13. 

d. Ghatzoh-rehr (SC 2689, “trombetas [de prata]”) 

Essa expressão provavelmente se refere às trombetas de prata que Deus ordenou a Moisés que fizesse 

(ver Números 10.2). A palavra ghatzoh-rehr significa “trombeta”, por causa do som estridente ou 

vibrante, e é traduzida por “trombeta”. Alguns sugerem que seria uma espécie de trombeta reta com 

um sino. 

O Arco de Tito (Roma) traz desenhos de trombetas retas, como no diagrama a seguir (80 d.C.). Em 

Números 10.2, 8, 9, 10; 29.1 observamos que as trombetas de prata eram usadas para vários 

propósitos, principalmente na Festa das Trombetas. Na dedicação do Templo de Salomão ouviu-se o 

som de trombetas (II Cr 5.12, 13). 

Leia também: II Crônicas 7.6; 15.14; I Cr 13.8; 15.24, 28; 16.6, 42; Esdras 3.10; Neemias 12.35, 41; 

Oséias 5.8; II Reis 11.14; Salmo 98.6). 
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INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO 

 

1. Tz´lah-tzahl 

Hebraico, címbalos, dando a idéia de vibração; retinir, isto é, som de chocalhos. Címbalo significa 

“retinir”; como o som de sinos batendo. Essa palavra é empregada em II Samuel 6.5 e Salmo 150.5. 

2. M´tzil-tah-yim 

Hebraico no plural, címbalos, duplo tinido. A palavra é empregada nestas passagens: I Crônicas 13.8; 

15.16, 19, 28; 16.5, 42; 25.1, 6; II Crônicas 5.12, 13; 29.25; Esdras 3.10; Neemias 12.27. É traduzida por 

“sinos” em Zacarias 14.20. 

3. Kymb alon 

Grego, “címbalo”. O címbalo mencionado aqui é um címbalo raso, um tipo de prato (I Co 13.1). Ao que 

parece, havia dois tipos principais de címbalos. Os címbalos sonoros e os címbalos ressoantes (Sl 150.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pah-gamohn, hebraico, “sinos” 

A palavra significa simplesmente “batida ou pancada”. É traduzida por sino apenas duas vezes, em 

Êxodo 28.33, 34; 39.25, 26. Não se utilizavam sinos como instrumentos musicais, mas a Escrituras relatam 

que nas vestes do sumo sacerdote eram costurados pequenos sinos. Os sinos eram usados como percussão. 

 

mailto:atendimento@seminariocasadeprofetas.org.br
http://www.seminariocasadeprofetas.org.br/


PANORAMA DE LOUVOR E ADORAÇÃO 
 

Seminário Teológico Casa de Profetas 

CNPJ: 35.188.581/0001-11 

Filiado e Acreditado à Vox Dei American University - Miami, Flórida (E.U.A.) – Site: www.voxdei.education 

Filiado a AETAL (Associação Evangélica de Educação Teológica na América Latina) – Site: www.aetal.com 

Rua Belmiro de Almeida, 56 - Bairro São Cristóvão - Belo Horizonte - MG - Brasil - CEP: 31230-230. 

Telefax: (31) 3025-7222 – E-mail: atendimento@seminariocasadeprofetas.org.br     Site: www.seminariocasadeprofetas.org.br      

24 

5. M´nah-gan-geem 

É traduzido por “chocalho” em II Samuel 6.5 (NVI). A palavra significa “sacudir de um lado para 

outro”. Era um instrumento de metal, em que argolas metálicas se moviam para cima e para baixo e de um 

lado para outro em hastes metálicas. Talvez “o metal que soa” mencionado em I Coríntios 13.1 (ARC) seja 

uma alusão a esse instrumento. 

 

 

6. Shah-leesh, hebraico, origem do caldeu 

Um triângulo, isto é, um instrumento musical talvez mais para um alaúde de três cordas. A palavra é 

empregada apenas uma vez, em I Samuel 18.6. Quando Davi voltou do massacre dos filisteus, as mulheres 

de Israel se encontraram com ele cantando e dançando ao som de instrumentos musicais de três cordas. 

Talvez um objeto fácil de ser tocado enquanto se dançava e cantava, que mantinha o ritmo para o estilo de 

dança das mulheres. 

Os desenhos sugerem possíveis formas desses instrumentos de percussão. 
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7. Tohph 

Hebraico, “bater no tambor”, tocar como tamborim. É traduzido por “tamborim”.  

A palavra tohph é empregada dezoito vezes na Bíblia. A palavra “tamborim” é usada em várias 

passagens, como Êxodo 15.20; Jó 21.12; Salmo 81.2; 149.3; 150.4; Juízes 11.34; II Samuel 6.5; I Crônicas 

13.8; Salmo 68.25; Gênesis 31.27; I Samuel 10.5; Jó 17.6; Isaías 5.12; I Samuel 18.6; Isaías 24.8; 30.32; 

Jeremias 31.4; Ezequiel 28.13. 

As referências em Gênesis mostram quanto é antigo o uso do pandeiro ou tamborim como instrumento 

de percussão. 

Os desenhos abaixo mostram alguns tipos de pandeiro ou tamborim usados por vários povos. 
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8. Tímpanos ou tambores 

O livro apócrifo de Macabeus (9.39) traz a primeira menção específica de “tambor” em hebraico. “E o 

noivo saiu e seus amigos e seus irmãos foram encontrá-lo com tambores (“tímpanos”) e instrumentos 

musicais e muitas armas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Embora as pesquisas arqueológicas tenham revelado muito pouco sobre o uso de instrumentos musicais 

na história hebraica, outras nações vizinhas fornecem uma boa quantidade de informações. A nação 

hebraica, seguindo estritamente a letra da lei, que proibia a fabricação de qualquer imagem ou escultura, se 

absteve desse costume, ao contrário das outras nações. Todavia, qualquer que seja a descrição exata dos 

instrumentos dos tempos bíblicos, uma quantidade suficiente de informações mostra que eles se classificam 

nas mesmas categorias básicas mencionadas no Salmo 150. Isto é, instrumentos de cordas, de sopro e de 

percussão. A fabricação de instrumentos no mundo atual certamente é maior do que em épocas passadas. E 

todos esses instrumentos musicais podem ser usados no louvor ao Senhor. O Salmo 150 é a forma adequada 

de concluirmos este capítulo: 

Aleluia! 

Louvem a Deus no seu santuário, 

Louvem-no em seu magnífico firmamento. 

Louvem-no pelos seus feitos poderosos, 

Louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza. 

Louvem-no ao som da trombeta, 

Louvem-no com a lira e a harpa, 

Louvem-no com tamborins e danças, 

Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, 

Louvem-no com címbalos sonoros, 

Louvem-no com címbalos ressonantes. 

Tudo o que tem vida louve ao Senhor! 

Aleluia! 

 

Assim temos: 

Instrumentos de corda: saltérios e harpas. 

Instrumentos de sopro: trombeta e órgãos. 

Instrumentos de percussão: címbalos sonoros, címbalos ressonantes. 
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CAPITULO IV 

LITURGIA 

 

 A palavra liturgia (do grego λειτουργία, "serviço" ou "trabalho público") compreende uma 

celebração religiosa pré-definida, de acordo com as tradições de uma religião em particular; pode incluir ou 

referir-se a um ritual formal e elaborado (como a missa católica). 

A liturgia é considerada por várias denominações cristãs, nomeadamente o Catolicismo, a Igreja 

Ortodoxa e alguns ramos (Igrejas Altas) do Anglicanismo e do Luteranismo, como um ofício ou serviço 

indispensável e obrigatório. Isto porque estas Igrejas cristãs prestam essencialmente o seu culto de adoração 

a Deus através da liturgia. 

 

O SIGNIFICADO DA LITURGIA DO CULTO A DEUS 

Um dos objetivos do departamento de música é lembrar aos adoradores as instruções que temos a 

respeito do tipo de Louvor e Ação de Graças dirigidos a Deus, para que a nossa adoração seja semelhante, 

na medida do possível, à original, estabelecida no Céu e no Jardim do Éden. 

 A música desempenha papel importante na vida do cristão, porque ela foi idealizada por Deus 

desde a fundação do mundo. Podemos confirmar isto quando DEUS fala em Jó 38:4 e 7: “Onde você 

estava quando lancei os alicerces da terra? ... Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os 

anjos se regozijavam?” (NVI) 

 Na história da Igreja Apostólica, lemos em Colossenses 3:16, Paulo admoestando os membros a se 

encorajarem uns aos outros na fé, com salmos, hinos, cânticos espirituais e com gratidão nos corações. 

 Os hinos congregacionais são importantes no culto, pois toda a congregação deles participa. Isto 

não é privilégio de poucos ou somente dos que cantam ou regem à frente.  

 Em Salmo 100:2 e 4, lemos: “Prestem culto ao Senhor com alegria; entrem na sua presença com 

cânticos alegres. Entrem por suas portas com ações de graças...” (NVI) 

 

O CULTO NO VELHO TESTAMENTO 
 

 A lei judaica determinava que os israelitas servissem a Deus na vida de cada dia, observando os 

preceitos e as instruções; ou então, mediante o culto celebrado em lugar sagrado e em hora regulamentada. 

Esta segunda forma, na Bíblia e em muitos idiomas, é denominada “serviço divino”. Não apenas uma 

instituição humana, mas antes uma expressão institucional do relacionamento recíproco entre Deus e o 

homem. Tanto do lado de Deus como do homem opera-se um agir e um falar. O lugar especial e o tempo 

certo separam o culto do dia a dia, bem como a presença do sacerdote como intermediário. 
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O CULTO PRÉ-MOSAICO 
 

 O culto é patrimônio comum do gênero humano. Em Gênesis 1 a 11 encontramos por duas vezes uma 

ação litúrgica: os sacrifícios de Caim e Abel, e a oferta de Noé depois do dilúvio. Conclui-se daí com direito 

ser o culto fenômeno do ser humano para com a Trindade. 

 Os patriarcas celebraram o seu culto no seio da família nômade, em lugares improvisados, no alto de 

um monte, debaixo de uma árvore frondosa, junto a fonte de água. Alude-se apenas a um santuário a ser 

fundado futuramente (Gn.28), marcando então a transição para outra forma de vida. 

 Na inexistência de templos sagrados festejavam-se certas ocasiões importantes, como a mudança das 

pastagens (antecipações da páscoa), o nascimento de filhos, imposição do nome à criança. O pai funcionava 

como intermediário, ele ou a mãe recebiam as palavras orientadoras e promissoras de Deus; o pai 

administrava a bênção. O sacrifício é motivado por objetivo fortuito, não por instituição regulamentada. A 

prece, igualmente, nasce da situação concreta (Gn.12:15,32). 

  

O CULTO, O TEMPO E O SÁBADO 

 

 A adoração, quando expressa em ritual, exige tempo. Deus fez provisão para períodos de tempo 

diários, semanais, anuais e mesmo de gerações, para o cumprimento da obrigação de culto em Israel. O 

sacrifício diário, o descanso do sábado ou do sétimo dia, os primeiros dias do mês e as festas anuais do 

período pré-exílico foram divinamente determinados. “Tempos designados” (Num. 29:39) eram 

considerados centrais na expressão da adoração a Deus em Israel, porque eventos passados, nos quais Deus 

agira, nunca deveriam ser esquecidos. 

 O sábado, dia semanal de descanso e adoração é um exemplo fundamental do tempo consagrado a 

Deus. Embora alguém tenha se referido ao sábado como uma criação singular do gênio religioso hebraico e 

uma das contribuições hebraicas mais valiosas à civilização da humanidade, a Bíblia simplesmente atribui a 

santidade do sétimo dia à lei de Deus. Ele foi fundamentado no descanso de Deus após a criação (Gn.1:1-

2,3). O quarto mandamento impõe rigidamente a sua observância. Ele foi tanto abençoado como santificado 

por Deus (Ex.20:11). Sendo uma parte integral do pacto, Israel aceitou a observância do sábado como um 

sinal exigido de submissão nacional a Deus (Ex.31:13). Em resumo, esta festa semanal foi instituída para 

lembrar ao homem a sua responsabilidade de adorar a Deus em tempos e lugares determinados, bem como 

para proporcionar ao corpo físico o descanso necessário. 

Apesar da cessação de toda obra, os sacerdotes continuavam o seu serviço (Lv.24:8); a circuncisão 

era executada; o sábado, embora sendo apenas uma observância semanal, foi incluído nas “festas fixas do 

Senhor” (Lv.23:1-3), “uma convocação santa”, não devendo ser profanada. Quer visitando um profeta, quer 

participando da adoração no templo, os hebreus encarregados de tal serviço o consideravam coincidente com 

a santidade do sábado. Isaías desafiou os seus leitores a se desviarem dos seus próprios prazeres e “se 

deleitarem no Senhor” (58:13).  

 Durante e após o exílio, a proeminência do sábado aumentou. O surgimento da sinagoga aumentou 

ainda mais a centralidade da adoração no sábado (Lc.4:16).   

 

 

 

 

mailto:atendimento@seminariocasadeprofetas.org.br
http://www.seminariocasadeprofetas.org.br/


PANORAMA DE LOUVOR E ADORAÇÃO 
 

Seminário Teológico Casa de Profetas 

CNPJ: 35.188.581/0001-11 

Filiado e Acreditado à Vox Dei American University - Miami, Flórida (E.U.A.) – Site: www.voxdei.education 

Filiado a AETAL (Associação Evangélica de Educação Teológica na América Latina) – Site: www.aetal.com 

Rua Belmiro de Almeida, 56 - Bairro São Cristóvão - Belo Horizonte - MG - Brasil - CEP: 31230-230. 

Telefax: (31) 3025-7222 – E-mail: atendimento@seminariocasadeprofetas.org.br     Site: www.seminariocasadeprofetas.org.br      

29 

LUGAR SAGRADO - O TEMPLO 

 

Na adoração do antigo Israel, o espaço sagrado era comparável em importância, aos tempos 

divinamente designados. Deus escolheu locais especiais para se revelar no decorrer da históri. Especialmente 

após o êxodo e a instituição da lei, o levantamento do tabernáculo significava localizar a glória de Deus no 

Lugar Santo. Deus proibiu Israel de erigir altares sacrificiais em qualquer lugar onde seu nome residisse 

(Dt.12:5) Nos recessos inacessíveis do Santo dos Santos, aquele aposento santo, respeitável primeiramente 

no tabernáculo e depois no templo onde Deus “residia”, ficavam o propiciatório e a arca que continha as 

tábuas da sua lei. Ali, o sangue da expiação pelos pecados da nação era aspergido, no mais solene rito anual 

de adoração (Lv.16). A adoração é o protocolo pelo qual se pode entrar na presença divina. 

  

O SACRIFÍCIO 
 Considerando que o homem é pecador, ele precisa de um sacrifício propiciatório para remover 

qualquer ofensa que o separe de Deus, de modo que possa ter comunhão com seu Criador. Como “Moisés... 

se interpôs, impedindo que sua cólera os destruísse” (Sal.106:23); assim o sacerdote e o pecador se uniam 

para oferecerem a Deus uma vítima sacrificial em propiciação. Seguindo as ordens divinas, os pecadores 

gozavam da bênção de pecados cobertos (Sal.32:1) ou apagados (Is.43:25). Há, contudo, uma verdade básica 

a ser lembrada. “Deus não é influenciado por meio de sacrifício sacerdotal... É realmente o próprio Deus 

quem realiza o ato de perdão e expiação, mas o culto sacerdotal é designado como resposta ao seu ato e 

como testemunho da purificação do pecador. 

 

 Quatro tipos distintos de sacrifício eram prescritos 

 

 1 - A oferta queimada, significando literalmente “aquilo que ascende” (Lv.1:6,8-13). Ela produzia um 

“sabor de satisfação” de modo que do altar, no tribunal da casa de Deus, um fogo perpétuo e o sacrifício 

pudessem, duas vezes por dia, “simbolizar a resposta do homem à promessa de Deus. Apenas o melhor 

animal, um macho sem mácula, podia ser oferecido, o que sugere a máxima devoção. A imposição de mãos 

retratava a identificação completa. 

 

 2 - A oferta de manjares era literalmente chamada de uma “dádiva”. Oferecida junto com a oferta 

queimada e a oferta pacífica, ela exigia “o sal da aliança do teu Deus” (2:13). A “porção memorial”, 

queimada com incenso ao Senhor, tinha como objetivo trazer a aliança à lembrança de Deus. O simbolismo 

sugeria que Deus era o convidado de honra. 

 

 3 - A oferta pacífica (Lv.3:7,11-14). Seguindo um ritual preparatório idêntico àquele de quem 

apresentou a oferta queimada, o ofertante comia o sacrifício com alegria diante do Senhor. Ela expressava a 

plenitude e o bem-estar denotados pela paz de Deus. 

 

 4 - As ofertas pelo pecado e pela culpa (Lv.4:1-6,7). Distintas das três festas anteriores que eram 

voluntárias, estas eram exigidas quando um pecador quebrava a lei de Deus e tinha o seu relacionamento 

interrompido com o Criador. Nem a congregação nem o Sumo sacerdote estavam sem pecado; 

consequentemente, eles precisavam de sangue para ser aspergido diante do véu e aplicado aos dois altares. 

Uma vez por ano o sangue expiatório tinha de ser levado para dentro do véu. Os objetivos desse sacrifício 
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eram a restauração da comunhão e o acesso à presença de Deus. 

 

O CULTO CRISTÃO NA IGREJA PRIMITIVA 
 O que sabemos do culto cristão nos dá uma ideia do modo como aqueles cristãos do primeiro século 

percebiam e experimentavam sua fé. Com efeito, quando estudamos o modo como a igreja antiga adorava, 

nós nos apercebemos do impacto que sua fé deve ter tido para as massas despojadas que constituíam a 

maioria dos fiéis. 

 Desde o princípio, a igreja cristã costumava se reunir no primeiro dia da semana para “partir o pão”. 

A razão pela qual o culto tinha lugar no primeiro dia da semana era que nesse dia se comemorava a 

ressurreição do Senhor. Logo, o propósito principal do culto não era chamar os fiéis à penitência, nem fazê-

los sentir o peso de seus pecados, mas celebrar a ressurreição do Senhor e as promessas das quais essa 

ressurreição era a garantia. E por isso que o livro de Atos descreve aqueles cultos dizendo que “partindo o 

pão nas casas comiam juntos com alegria, e singeleza de coração” (Atos 2:46). 

 A partir de então e através de quase toda a história da igreja, a comunhão tem sido o centro do culto 

cristão. E somente em época relativamente recente que algumas igrejas estabeleceram a prática de se reunir 

para adorar aos domingos sem celebrar a comunhão. 

 Além dos indícios que nos oferece o Novo Testamento e que são de todos conhecidos, sabemos 

acerca do modo em que os antigos cristãos celebravam a ceia do Senhor graças a uma série de documentos 

que perduraram até nossos dias. 

 A primeira delas, a que já nos aludimos anteriormente, é que a ceia do Senhor era uma celebração. O 

tom característico do culto era o gozo e a gratidão, e não a dor ou a compunção. No princípio, a comunhão 

era celebrada em meio de uma refeição. Cada qual trazia o que podia, e depois da comida em comum, 

celebravam orações sobre o pão e o vinho. Já em princípios do século segundo, entretanto, e possivelmente 

devido, em parte, às perseguições e às calúnias que circulavam acerca das “festas de amor” dos cristãos, 

começou a se celebrar a comunhão sem a refeição em comum. 

 Pelo menos a partir do século segundo, o culto de comunhão constava de duas partes. Na primeira 

liam-se e comentavam-se as Escrituras, faziam-se orações e cantavam-se hinos. A segunda parte do culto 

começava geralmente com o ósculo da paz. Logo alguém trazia o pão e o vinho para frente e os apresentava 

a quem presidia. Em seguida, o presidente pronunciava uma oração sobre o pão e o vinho, na qual se 

recordavam os atos salvíficos de Deus e se invocava a ação do Espírito Santo sobre o pão e o vinho. Depois 

se partia o pão, os presentes comungavam, e se despediam com a benção. 

 

OS BATISMOS 
Só quem havia sido batizado podia estar presente durante a comunhão. No livro de Atos, vemos que 

tão logo alguém se convertia era batizado. Isto era possível na primitiva comunidade cristão, onde a maioria 

dos conversos vinha do judaísmo, e tinha, portanto, certo preparo para compreender o alcance do Evangelho. 

Mas conforme a igreja foi incluindo mais gentios tornou-se cada vez mais necessário um período de preparo 

e de prova antes da ministração do batismo. Este período recebe o nome de “catecumenato”, e no princípio 

do século terceiro durava uns três anos. Durante este tempo, o catecúmeno recebia instrução acerca da 

doutrina cristã, e tratava de dar mostras em sua vida diária da firmeza de sua fé. Por fim, pouco tempo antes 

do seu batismo, era examinado e eram admitidos na classe dos que estavam prontos para serem batizados. 

 Em geral, o batismo era ministrado uma vez ao ano, no domingo da ressurreição, ainda que logo e 

por diversas razões se começou a ser ministrado em outras ocasiões. 
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A DOUTRINA DOS APÓSTOLOS 
 Jesus convocou os seus discípulos a “discipularem todas as nações” (Mt. 28:19). O primeiro passo foi 

o batismo que representava um compromisso público, total, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Em 

seguida, Jesus ordenou aos apóstolos que ensinassem aos futuros discípulos da segunda geração a “guardar 

todas as coisas” que Ele ensinara a seus seguidores. Esses ensinos foram exemplos práticos em torno de uma 

nova compreensão do relacionamento com Deus. 

 Dentro do culto primitivo, os novos discípulos recebiam a orientação sobre a vida consagrada, que 

glorifica a Deus (I Pd.1:16).  

 

 

 AS ORAÇÕES 

Um dos elementos que têm destaque no culto da igreja primitiva é a oração. O judeu do primeiro 

século dificilmente podia imaginar um culto sem orações, pelo menos na sinagoga. Consequentemente, era 

natural que os primeiros cristãos continuassem essa prática, ainda que com algumas modificações. A 

importância básica das orações é notada no nome “lugar de oração” (At.16:13). Em Filipos, uma colônia 

romana, não havia os dez homens necessários para formar uma sinagoga, mas havia um lugar de orações, 

onde mulheres se reuniam. Paulo e Silas não sentiram nenhum embaraço ao participarem desse primeiro 

culto “ecumênico”, transformando o que antes era especificamente judaico em culto cristão. Daquele local 

foi feito um palco para anunciar o evangelho. 

Jesus ensinou que a oração deve ser particular (Mt.6:6) e pessoal. Ele pouco falou sobre oração em 

comunhão com outros irmãos, com exceção da famosa afirmativa: “Se dois dentre vós, sobre a terra, 

concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está 

nos céus” (Mt.18:19), relacionada com o contexto de disciplina na igreja. Sua própria prática foi de orar 

sozinho, num monte ou lugar afastado (Lc.6:12). 

Mas as orações bíblicas valorizam a comunhão com Deus. Como aparelhos complicados, projetados 

para uma função particular, deixamos de alcançar o objetivo de nossa existência fora da comunhão que a 

oração cria. Egoísmo, soberba e murmuração aniquilam a comunhão. Somos então como quem tenta 

martelar um prego com sabonete. Orar de verdade quer dizer abandonar a rebelião e aceitar a reconciliação. 

Jesus quis ensinar, acerca da oração, a verdade incomparavelmente preciosa de que Deus deseja nossa 

comunhão. Ele nos ama mais do que um pai humano é capaz (Lc.11:11-13). Ele deseja ouvir as nossas 

necessidades e supri-las (Mt.7:7-11). 

 

O CULTO E OS DONS ESPIRITUAIS 

 De acordo com a descrição do culto em Atos, Romanos e I Coríntios, descobrimos que o exercício 

dos dons do Espírito deve ser encarado como uma expressão de culto a Deus. Somente no caso dos dons 

serem motivados por amor genuíno pelos irmãos e por Deus é que podemos encaixá-los no quadro de um 

culto genuíno, “em Espírito e em verdade”. 

 Paulo lembra aos romanos que a oferta de seus corpos a Deus é um ato de adoração espiritual, se, 

contudo, esses mesmos corpos estiverem sujeitos à Cabeça para servir, profetizar, ensinar, exortar, contribuir, 

presidir e exercer misericórdia (Rm.12:1-8). Certamente a lista pode ser estendida para incluir todo e 

qualquer ministério. A vida do cristão, se não se isolar da família de Deus, nem se separar do próprio Senhor, 

expressará adoração nas reuniões ou nas atividades do dia a dia. 
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 A significação dos cultos nos quais a congregação se reunia alcançou relevância particular na 

concentração de vozes louvando e ensinando juntas, com corações sedentos, aprendendo e aplicando a 

palavra. Era uma ocasião apropriada para o treinamento dos santos para servirem a Deus dentro e fora das 

reuniões. Os dons de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre cooperam e fecundam no centro do culto 

para encorajar o bom ajustamento, o auxílio de toda junta e a cooperação de cada parte, o que “efetua o seu 

próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor” (Ef.4:16). 

 

O CULTO NA IGREJA COMPARADO AO CULTO JUDAICO 

 O cristianismo é bipolar pela sua própria natureza. Esses dois polos são o conteúdo da fé, 

fundamentado na sua mensagem revelada, e a adoração prática, através da qual o cristão e Deus mantêm 

comunhão. Ambos os polos não são fortalecidos repelindo-se ou ignorando-se, mas são vitalizados por apoio 

mútuo. A avaliação de W. Tozer sobre a adoração do cristianismo evangélico como “a joia perdida” reflete a 

dicotomia insalubre entre a verdade proclamada e a vitalidade da adoração, hoje. Podemos criticar a 

observação: “Em toda a parte os cristãos estão perdendo o interesse, passando a simplesmente simular na 

igreja”, pois milhares de protestante, católicos e cristãos ortodoxos estão satisfeitos em participar de 

maneiras vazias, porém rígidas, com apenas uma vaga percepção do conceito bíblico de adoração em espírito 

e em verdade. 

 De um modo geral, os cristãos não estão conscientes de que sua adoração reflete a teologia prática da 

comunidade onde estão inseridos. O cunho puritano no dito “a finalidade principal do homem é glorificar a 

Deus e gozá-lo para sempre” é inequívoco. Os puritanos focalizaram o significado da existência inteira do 

homem em glorificar a Deus e deleitar-se em sua comunhão, porque este era o único resultado prático de 

suas crenças. A adoração centralizada no homem tende a negar a realidade do coração que confessamos. De 

um lado, a lei ameaça deslocar a graça como o motivo fundamental para se adorar a Deus. Tanto o hábito 

quanto a busca da paz espiritual devem ser suspeitos quando procuramos uma base lógica e bíblica para 

adorar a Deus.  

Em resumo, a liturgia é teologia representada, a resposta humana a Deus e ao seu favor. As formas 

persistem enquanto o conteúdo evapora ou muda o seu centro de Deus para o homem. Assim, o liberalismo 

nega realidade de um Deus que está presente. Fazendo assim, não pode evitar transmutar as verdades 

religiosas em mitos. O resultado é visto em toda parte na secularização do “pós-cristão que atingiu a 

maioridade”. A teologia da libertação procura contextualizar a adoração num programa de ação sócio-

político. Assim, o despertamento da consciência torna-se identificável com a percepção de Deus no processo 

da história. 

 Os evangélicos têm tendência de separar a centralidade do senhorio de Cristo, biblicamente 

fundamentada, do viver cotidiano, de modo que a adoração se torna, com efeito, compartimentada em 

cápsulas de uma hora de duração, não sendo levado em consideração quão importante pode ser o ato de se 

“invocar o nome do Senhor juntos”. Mas o Novo Testamento projeta uma visão de adoração que invade toda 

a vida com a presença e a glória de Deus. O objetivo desse estudo é mostrar, através de um exame dos 

conceitos de tempo, templo, sacrifício e sacerdócio, como o Novo Testamento refundiu as formas da 

adoração sem anular a importância da reunião da igreja. 
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CAPITULO V 

HINOS E CÂNTICOS ESPIRITUAIS 

 

 

“Efésios capítulo 5, versos 18 e 19, nos diz assim: “E não vos embriagueis com vinho, no qual há 

dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao 

Senhor com hinos e cânticos espirituais.” 

Essa é a música cheia do Espírito. Nós todos certamente temos consciência de que a música domina 

nossa cultura.  Raramente alguém está longe disso. Se você está no carro, uma música está tocando. Se você 

está em casa, uma música está tocando no rádio, televisão, CDs, MP3s, Ipods, etc. Se você for à uma loja, 

uma música estará tocando. Se você for a um restaurante, uma música estará tocando. Você vê as pessoas 

andando nas ruas, andando de bicicleta, se exercitando, todas com fones de ouvido, ouvindo música. A 

música é um poderoso estimulador emocional. 

Verdadeiramente a música é um presente de Deus. É parte de Sua criação. E que presente 

maravilhoso! Há uma expressão que os teólogos têm usado por séculos para descrever coisas que são 

presentes de Deus a todos - graça comum – como a chuva que cai sobre justos e injustos. A música é uma 

graça comum. É um presente de Deus para todos desfrutarem. É um benefício para a humanidade. É um 

meio para aquietar a alma perturbada, para resolver o coração ansioso, para dar expressão à sentimentos 

fortes quando as palavras não são suficientes. Foi a música que acalmou o coração atribulado de Saul em I 

Samuel. Em Eclesiastes, quando o rei estava perturbado, olhando para a vida e concluindo que tudo é 

vaidade disse: “..provi-me de cantores e cantoras..” Música é um conforto. Música é um encorajamento. 

Pode ser intensa e nobre. Bonita e majestosa. A música pode elevar a alma e as emoções que são 

honrosas e puras, sublimes e boas. Ou pode ser baixa e grosseira, feia, degradante, afundando a alma em 

sentimentos que são desonrosos.  

Nada do que você faz é mais sério do que adorar… nada. A adoração é a mais alta expressão da vida 

de um crente. Sendo assim, a música que acompanha sua adoração deve ser a mais intensa e nobre, a mais 

sublime e a melhor. Em todos os casos, no contexto secular, a música reflete a atitude da sociedade no tempo 

em que foi produzida. Mas isso não é verdade com a nossa música. A música dos redimidos expressa a 

imutável verdade da Palavra de Deus, que transcende a cultura. Nós não cedemos à crescente corrupção 

desse mundo caído, que é exibida nas músicas. A música dos redimidos é diferente. Ela reflete a verdade de 

Deus que nunca muda e mostra os elementos que são verdadeiros sobre Ele. A música que reflete Deus é 

sistemática, sequencial, poética, harmônica, rítmica, possui resolução. Ela expressa a imutável realidade de 

Deus e de Sua verdade. 
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Agora, antes de vermos Efésios 5, eu gostaria apenas de comentar sobre alguns conceitos errados. 

Primeiramente, existe um conceito errado de que a música é adoração. Para muitas pessoas, quando você fala em 

adorar, isso automaticamente significa música. Mas música não é adoração. Isso não é verdade. A música é uma 

forma de expressar a adoração. Não é a única forma e nem mesmo a mais importante. A forma mais importante 

de se expressar adoração é a obediência, e ligada à ela o amor. Mas a música é um meio de expressar a adoração. 

Ela nos dá asas. Nos eleva. Ela nos eleva quando as palavras não são suficientes, e nos permite pegar emprestadas 

as palavras de alguém, quando as nossas não são tão eficientes quanto o nosso coração desejou que fossem.  

É errado dizer que a música produz a adoração, motiva a adoração, induz a adoração. Isso significaria 

dizer que a adoração é apenas uma experiência emocional e que o tipo de música certa vai mexer com as 

emoções. A música vai tocar suas emoções. A música vai mexer com suas emoções, mas isso não é necessário 

para adorar. A música dará expressão para honrar, para adorar, mas ela não produz a adoração. O que produz a 

adoração é a verdade no coração e o agir do Espírito de Deus. 

Mais um conceito errado é o de que a música deve ser um atrativo para os não-crentes, ou eles ficarão 

entediados com nossa adoração. Isso também é um equívoco. Gostaria de dizer isso de uma forma graciosa, mas 

a música que você ouve entre o povo de Deus não é feita para o descrente… Estamos felizes que você está aqui, 

felizes que você está ouvindo, não esperamos que goste, sabemos que não é seu tipo de música favorita e que 

você provavelmente está bastante entediado com ela... Eu entendo isso. As canções dos redimidos pertencem aos 

redimidos. Eu não digo isso de forma grosseira, mas você está olhando tudo de fora. As canções dos redimidos, 

em nenhum momento nas Escrituras, são para algum propósito evangelístico direto. Existe um efeito indireto 

quando você vê um grupo de pessoas adorando e derramando seus corações em louvor – isso tem impacto, mas é 

a verdade da transformação, demonstrada na adoração, que impacta. Não existe nenhuma ordem para a igreja 

fazer suas músicas afim de atrair os filhos de Satanás. A música é nossa! 

Então, música não é adoração. A música não induz a adoração e a música nunca deve ser feita para 

satisfazer os não-adoradores. Ela é o presente que Deus deu aos cristãos para dar expressão ao seu amor e sua 

gratidão ao Deus da sua salvação. E é por isso que a Bíblia a chama de um cântico novo… um cântico novo. O 

mundo, como eu disse, é cheio de música, é a graça comum. Mas nós temos um cântico novo. De fato, se você 

voltar aos Salmos, vai ver que os Salmos eram o hinário de Israel. A palavra “novo” aparece várias vezes nos 

Salmos, e a maioria vem com a palavra “cântico”, mais do que com qualquer outro substantivo. Como um novo 

povo, nós temos um novo cântico. Nossa música é totalmente diferente da música do mundo. 

No Salmo 33 lemos: “Exultai, ó justos, no Senhor! Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com 

harpa, louvai-o com cânticos no saltério de dez cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo”. 

Deus quer a música que seja alta, bem feita, alegre e que expressa um novo cântico. E o que é um novo cântico? 

É a canção dos redimidos, é a canção da nova vida, é a canção da salvação. 
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No Salmo 40, um testemunho pessoal do salmista Davi: “Esperei com paciência no Senhor, e ele se 

inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me dum lago horrível, dum charco de lodo, pôs os meus pés 

sobre uma rocha, firmou os meus passos”. Isso é basicamente um testemunho da sua salvação. “E pôs um 

novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus...” O nosso cântico é um novo cântico! 

Salmo 96:1: “Cantai ao Senhor um cântico novo..” Salmo 98:1: “Cantai ao Senhor um cântico novo..” Salmo 

149:1 eu li anteriormente: “Louvai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo..” Em Isaías 42:10 o 

profeta diz: “Cantai ao Senhor um cântico novo..” 

Isso sempre será parte da adoração do povo de Deus. Se você voltar um pouco mais, por exemplo, em 

II Crônicas capítulo 29, verá a maravilhosa história de Ezequias, finalmente um rei bom em Judá. Ezequias 

volta e o Senhor o usa para trazer uma maravilhosa restauração da adoração. No capítulo 29 de II Crônicas, 

verso 20 diz: “Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, e reuniu os líderes da cidade, e subiu à casa 

do Senhor”. Indo restaurar a adoração. E eles mataram os bois, verso 22, e os sacerdotes pegaram o sangue e 

o espargiram sobre o altar; também mataram os carneiros, e espargiram o sangue sobre o altar. O mesmo 

com os bodes; e lhes impuseram as mãos, e os sacerdotes os mataram, verso 24, e com seu sangue fizeram 

expiação do pecado sobre o altar. 

E então o verso 25: “E pôs os levitas na casa do Senhor com címbalos, com saltérios, e com harpas, 

conforme ao mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã; porque este mandado veio do 

Senhor...” com o intuito de se iniciar uma adoração baseada no perdão através do sacrifício. “Estavam, pois, 

os levitas… verso 26… em pé com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. E Ezequias 

deu ordem que oferecessem o holocausto sobre o altar; e ao tempo que começou o holocausto, começou 

também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a 

congregação se prostrou, quando entoavam o canto, e as trombetas eram tocadas; tudo isto até o holocausto 

se acabar. E acabando de oferecê-lo, o rei e todos quantos com ele se achavam se prostraram e adoraram. 

Então o rei Ezequias e os príncipes disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi, e 

de Asafe, o vidente. E o louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram. 

Cantar não é adorar, mas acompanha a adoração, é uma forma de adorar. Essa é a adoração dos 

redimidos. Nossa música não é como a canção antiga. A música foi uma parte crítica na vida do Antigo 

Testamento. De acordo com I Crônicas 23:5 havia em torno de, eu suponho, 40 mil pessoas servindo no 

templo, 4 mil deles estavam no departamento de música… um em dez. Em Êxodo 15 versos 20 e 21, Miriã, 

a irmã de Moisés, liderava um coro de mulheres. Em I Samuel 10:5 os profetas fizeram um coro masculino 

com instrumentos. Em I Crônicas 13:8 e I Crônicas 15:28 a congregação cantou louvores a Deus com 

instrumentos, com toda sua força e intensidade, como o Senhor gosta. Em I Crônicas 16, Davi fez um coro 

do tabernáculo. Havia um coro do templo, como eu disse, de quatro mil, de acordo com I Crônicas 23:5. 

Quando os filhos de Israel foram levados cativos à Babilônia, o templo foi destruído; mas quando voltaram, 
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sob o governo de Zorobabel, eles reconstruíram o templo. Esdras 2:65 diz que quando o templo foi 

reconstruído eles reconstituíram o coro. O reavivamento que veio quando eles voltaram do cativeiro é 

registrado em Neemias, do capítulo 8 até o capítulo 12, um grande reavivamento. A Palavra do Senhor foi 

lida. A restauração veio e, o capítulo 12 de Neemias nos diz que no reavivamento havia um canto alto… de 

pessoas que revezavam entre si. Esse foi o último tipo de louvor realizado em resposta ao reavivamento. O 

Velho Testamento fala sobre todo tipo de instrumentos de corda - saltério, harpa, cítara, que parece com a 

lira; de percussão – tamborim, sinos; trombetas, clarinetes, flautas, tubos, chifres de carneiro… a música era 

o principal meio de expressar a adoração. 

Vamos olhar mais à frente agora: para o Milênio. Ezequiel nos dá uma descrição de adoração no 

Milênio, no tempo do reinado de mil anos, quando o Senhor voltará e reinará sobre a terra. Haverá um 

grande tempo de adoração no templo reconstruído. Um coro grandioso. Eu não vou ler com você, mas no 

capítulo 40 de Ezequiel, dos versículos 44 ao 47, há um coro, que é descrito, de quatro mil pessoas. Então, 

houve um coro de 4 mil pessoas no Velho Testamento, e haverá um coro de 4 mil pessoas no grande tempo 

do Milênio. Entre esses dois tempos, no Novo Testamento, por exemplo, existe muito de música. Em Mateus 

26:30 Jesus se reúne com seus discípulos no Cenáculo para a Páscoa final, instituída como A Mesa do 

Senhor, e esse texto diz: “E, tendo cantado um hino, saíram para o monte das Oliveiras”. Desde aí a igreja 

canta. Nós temos alguns dos elementos dos hinos que eles cantavam espalhados através das epístolas do 

Novo Testamento. Ilustrações de música da igreja vemos em Atos 16... I Coríntios 14. 

E então você vai ao livro de Apocalipse, capítulo 5, capítulo 14, capítulo 15, vai ao céu, naquelas 

cenas, e há música no céu enquanto os santos estão cantando: “Digno é o Cordeiro”. A música sempre esteve 

presente, e sempre fará parte da nossa adoração. Ela é uma maravilhosa benção de Deus, um presente. 

Desfrutaremos da música por toda a eternidade, cantando as canções da redenção. 

Bem, tudo isso nos arremete ao nosso texto, então, vamos analisá-lo. Apenas três pontos. Primeiro, 

como um contraste... no versículo 18: “E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas 

enchei-vos do Espírito”. Se isso soa pra você como um enorme contraste, eu te entendo. Por que ele 

compararia ser cheio do Espírito com estar bêbado? 

Bem, a razão é porque, nas religiões pagãs antigas, eles acreditavam que o único jeito de você se 

encontrar com as divindades era perdendo o controle. A ideia era que, se você ficasse bêbado, e se 

submetesse a um nível profundo de embriaguez, isso te elevaria, e te levaria a estar com as divindades. Você 

pode adicionar a essa indulgência, de forma grosseira, a comida. Glutonaria e vômito num poço no meio do 

chão, mais comida, prostitutas no templo, cujas orgias são realizadas, é uma descrição de uma típica 

experiência religiosa pagã daquela época. 
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Era uma entrega total a todas as coisas sensuais. Abandono total de todo controle, por causa de uma 

substância que faz você mergulhar profundamente em uma irracionalidade, irresponsabilidade. Para eles, 

isso era adorar, era transcender o mundano, era estar com as divindades. Nos anos sessenta, Timothy Leary 

tentou vender essa ideia, dizendo que as drogas induziam e elevavam o estado de consciência de tal forma 

que você poderia estar com Deus. Essa é uma crença muito antiga. 

Pedro enfrentou isso em seu ministério, por isso escreveu em I Pedro capítulo 4, verso 3: “Porque 

basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios..” Em outras palavras, vocês precisam 

mudar de vida. “Para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos 

homens”, verso 2, “mas segundo a vontade de Deus”. Vocês já tiveram o bastante da velha vida.  

O que era isso? “Tendo andado em dissoluções, concupiscências, borrachices, orgias, bebedices e em 

detestáveis idolatrias”. Tudo isso está no pacote. Quando você adora um ídolo isso envolve sensualidade, 

luxúria, embriaguez, orgias e claro, a abominação de adorar um falso deus. É preciso parar com isso. Ele diz: 

“E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós”. 

A mesma devassidão de Efésios. Embriaguez leva à devassidão. Eles queriam a devassidão. Eles queriam a 

embriaguez que levava à devassidão, porque essa era a forma como eles se comunicavam com o 

sobrenatural. E a verdade é que eles acabavam se ligando ao sobrenatural, mas esse sobrenatural era de 

demônios. É por isso que Paulo fala em I Coríntios que você não pode estar à mesa do Senhor e à mesa dos 

demônios ao mesmo tempo. 

Eles tocaram o sobrenatural, mas tocaram o sobrenatural da parte demoníaca. Embriaguez imoral e 

frenética, glutonaria, comportamento sexual ilícito, tudo isso supostamente os induzindo a se comunicar com 

deuses. Na verdade, isso só os fez mergulhar ainda mais profundamente no Satanismo.  Paulo diz que não 

devemos fazer isso. Você deve ser controlado, não por álcool, mas sim por estar cheio do Espírito Santo. Há 

um contraste bem claro entre a falsa religião e a verdadeira, entre a religião da carne e a do Espírito. O 

comando é “estar sendo cheio”, literalmente no grego, estar sendo e se manter cheio do Espírito. 

Manter-se cheio do Espírito é um comando de continuidade. Algumas pessoas acham que ser cheio 

do Espírito é algum tipo de êxtase que leva você pra lá e pra cá, aqui e ali. Alguns relacionam isso ao cair no 

Espírito ou ao falar em línguas. Isso não é o que diz no texto. Encher-se do Espírito Santo pode-se comparar 

a encher-se de álcool. Quando você está cheio de álcool, isso te controla. Quando você está cheio do Espírito 

Santo, Ele te controla. E isso não é uma experiência momentânea, é um estilo de vida. Se você estivesse em 

uma religião pagã e se envolvesse nesse tipo de coisa, você se embebedaria num esquecimento, e se 

empanturraria ao ponto de ter que pôr tudo pra fora – a comida e o álcool do seu estômago – depois voltaria 

e se encheria de novo e de novo. A história dessas orgias é simplesmente inacreditável. Você se envolveria 

em todo tipo de comportamento imoral porque estaria totalmente sob o controle daquela substância. 
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Nós não adoramos a não ser quando estamos sob o controle do Espírito Santo. Encher-se expressa a 

ideia de permeação, sendo dominado ao ponto de controle... Esse é o paralelo. O que nos enche nos controla. 

Nós devemos ser controlados, em nossa adoração, pelo Espírito Santo. 

Os pagãos eram tão acostumados a ver a religião expressa na embriaguez e no comportamento 

estranho que, no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo veio e todos estavam 

cheios do Espírito Santo e falavam em línguas, eles disseram: Atos 2:13 “Outros, porém, zombando, diziam: 

Estão embriagados!” A reação normal para um comportamento religioso anormal era dizer que estavam 

bêbados. É certo que, no dia de Pentecostes, eles estavam cheios do Espírito Santo. Essa é uma realidade 

espiritual básica que define o que é viver a vida cristã. Não é algo que acontece de vez em quando, nem uma 

repetição de experiência de êxtase em que você fala em línguas e cai pra trás. Isso é apenas como você vive 

sua vida. Todo cristão possui o Espírito Santo, I Coríntios 6:19. Se você tem a Cristo, você tem o Espírito 

Santo, Romanos 8 e 9. O Espírito habita em você, I Coríntios 12:13. Você foi selado com o Espírito de Deus. 

O ponto chave é: quando Ele vive em você, você cede ao Seu controle. Isso não significa ter uma 

experiência de êxtase feroz, ou algum tipo de trauma místico ou fala estranha. É algo sério, controlado, 

ordenado, racional, que deve ser uma realidade constante. 

Agora, para melhor entender isso, a palavra “cheio” é usada para descrever os ventos enchendo a vela, 

para que o navio se mova. A palavra é usada várias vezes no Novo Testamento em um senso de domínio, como 

em João 16:6, que diz que Ele se encheu de tristeza, o que significa que ela assumiu o controle; ou Lucas 5:26, 

cheio de medo, ou Lucas 6:11, cheio de loucura, ou Atos 6:5, cheio de fé, ou Atos 5:3, cheio de Satanás. Isso fala 

de permeação e controle. A escritura nos manda ser cheios, permeados, controlados pelo Espírito Santo.  

Como você faz isso? Você precisa fazer alguma oração para que o Espírito Santo venha? Não, porque Ele 

já está dentro de você. Bem, a resposta vem num paralelo com a passagem de Colossenses 3, vamos lê-la. Isso é 

muito prático. Se você ler Colossenses 3, em um versículo apenas, verso 16, o final dele: “...louvando a Deus, 

com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, com gratidão, em vosso coração”. Esse é um paralelo direto de 

Efésios 5:19, certo? Já o lemos antes. “falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor 

com hinos e cânticos espirituais”. Esse é Efésios 5:19. E aqui Colossenses 3:16, temos a mesma coisa: “louvando 

a Deus, com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, com gratidão, em vosso coração”.  

Os resultados são os mesmos em Efésios e Colossenses, mas os meios diferentes. Em Efésios diz: 

“Enchei-vos do Espírito”. E aqui diz: “Habite, ricamente, em vós a palavra de Cristo; instruí-vos e aconselhai-vos 

mutuamente em toda sabedoria.” Ou seja, você obtém os mesmos resultados nas duas coisas. Um, ser cheio do 

Espírito... dois, deixando que a Palavra de Cristo habite em você ricamente. Conclusão: são a mesma coisa. 

Encher-se do Espírito, ser dominado pelo Espírito, controlado por Ele significa estar consciente do que a Palavra 

diz e obedecê-la. Não estamos falando aqui de uma experiência mística. 
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 Estamos falando simplesmente de entender ricamente, abundantemente a Palavra que veio de Cristo. 

Você quer ser cheio do Espírito? É simples, você precisa conhecer o que o Espírito deseja. Certo? Se você 

quer que o Espírito controle sua vida, você precisa conhecer sua vontade. Para conhecer sua vontade, você 

precisa somente conhecer o que Ele revelou nas Escrituras. 

Precisamos viver sob o controle do Espírito Santo e a única forma de fazermos isso é sendo obedientes à 

vontade do Espírito. A única forma pela qual podemos obedecer à vontade do Espírito é conhecendo qual é a Sua 

vontade. Assim, vamos à Palavra. Adoração é inseparável da santidade. Santidade é inseparável da obediência. 

Obediência é inseparável da sabedoria. Sabedoria é inseparável da Escritura. Se você conhece a Escritura, ela te 

leva à sabedoria. A sabedoria te leva à obediência, a obediência te leva à santidade, e isso é o que significa estar 

sob o controle do Espírito Santo. Essa é uma vida que adora, com música ou sem, essa é uma vida que adora. 

Isso nos leva de volta à Efésios 5. O contraste e então o comando de nos enchermos do Espírito, 

dominados pela Palavra e vivendo em obediência à essa Palavra. Quais são as consequências? Como saber se 

você está fazendo isso? 

As consequências, antes de tudo, são vistas claramente no versículo 19: “Falando entre vós em salmos, e 

hinos, e cânticos espirituais; cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração”. A primeira consequência é a 

música... música. 

Existe uma segunda consequência no versículo 20: “Gratidão”. E uma terceira consequência no verso 21: 

“Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus”. Mas a primeira é a música. Há uma razão por que os cristãos 

cantam. Não podemos parar de cantar. 

Agora, três palavras aqui realizam a ação, três verbos. Verbos sempre realizam a ação em qualquer 

língua, e isso certamente é verdadeiro no grego também. Três verbos... Falar, cantar e salmodiar. Falar é uma 

palavra normal, mas em grego é laleo. Isso é realmente importante... É uma palavra onomatopéica, onde seu 

significado é como o seu som: la-la-la-la-leo. É, primeiramente, algo como os sons dos animais, os sons de um 

bebê, o chilrear dos pássaros. Em segundo lugar significa dizer ou falar. Mas ela pode ser traduzida simplesmente 

como “produzir sons... produzir sons.” E, definindo ainda mais esses conceitos: nós produzimos sons um ao outro 

em Salmos, e hinos, e cânticos espirituais cantando e salmodiando. 

E então, que tipo de sons? O som do cantar... Nós cantamos. Não podemos parar de cantar. O verbo grego 

para cantar é ado. Conceituando: é salmodiar, do verbo psallo, de onde vem a palavra Salmo. Literalmente esse 

verbo significa cantar ao som de um instrumento, ou tocar um instrumento. Nós tocamos instrumentos, nós 

cantamos ao som de instrumentos. Essa é uma expressão de uma vida cheia do Espírito. A música vocal, 

instrumental, é a expressão inicial da adoração de um cristão cheio do Espírito. Cantar está em nosso coração, 

cantaremos para sempre ao redor do trono de Deus. Temos tido apenas uma amostra dessa glória em nossas 

igrejas. 
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Existem vários pontos a serem colocados sobre o nosso cantar. Entre quem cantamos? O verso 19 nos 

diz: “Falando entre vós”, isso se refere aos cristãos. Cantamos para nós mesmos, entre nós é a melhor forma 

de dizer. É uma ministração mútua entre os santos. Não é entretenimento. Não é algo evangelístico. Não é 

para outras pessoas. É entre nós. Uma adoração em conjunto. 

A Igreja Católica Romana roubou isso de nós, é certo, por muitos anos. Quando os reformadores 

voltaram e redescobriam o evangelho, eles imediatamente também começaram a compor hinos, e os fizeram 

para o povo cantar, pela primeira vez, depois de muitos anos. 

Em Hebreus, capítulo 2, verso 12, há um maravilhoso testemunho: “Anunciarei o teu nome a meus 

irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação”. Nosso louvor é cantado no meio da congregação. Ele 

é para nós, é a nossa música, nosso novo cântico, nossa maneira, nosso meio de adoração. 

De onde vem essa canção? O final do versículo nos diz: “cantando e salmodiando ao Senhor no vosso 

coração”, ou “do seu coração”, ou “com seu coração”. É um transbordar. Um borbulhar. O Salmo 137 nos 

conta a história do cativeiro de Israel. Ele nos mostra o cativeiro a partir da perspectiva musical. Muito 

interessante o salmo, escute... “Junto dos rios de Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos 

lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas”. Não havia mais 

o canto. Nenhuma canção para cantar. “Pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção; e 

os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: Cantai-nos uma canção de Sião. Como cantaremos a 

canção do Senhor em terra estranha?” Eles penduraram suas harpas sobre galhos de árvores. 

A canção precisa vir do coração. Eles não tinham sido redimidos ainda. Quando, porém, foram 

redimidos e voltaram à sua terra, vivenciaram o grande reavivamento e restauração da terra, e então a 

primeira coisa que fizeram foi começar a cantar. 

Para quem cantamos? Ao Senhor – final do verso 19 – ao Senhor. Quando você vai à igreja, você 

deve entender isso. Não é um desempenho dos músicos que vamos assistir, nós não somos platéia. Deus é o 

público, e nós todos cantamos para Ele. Entende? Quando você canta um hino, você canta para Ele. 

Com o quê cantamos? Salmos, hinos, e cânticos espirituais. Penso que, ainda que não haja uma 

enorme diferença entre eles, existem algumas distinções em cada um, e essa é a forma pela qual as Escrituras 

– aqui e em Colossenses 3:16 – podem nos dar uma amplitude em nossa expressão musical. Salmos, 

psalmos, poderia se referir aos Salmos do Velho Testamento ou a qualquer um desses hinos que são 

direcionados à grandeza e glória da Trindade. Hinos, humnos, significam uma canção de louvor que é, 

geralmente, relacionada à salvação. Então temos grandes hinos que falam da natureza de Deus, e canções de 

salvação. 
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E os cânticos espirituais, o que são? São cânticos em nossa linguagem espiritual – como Paulo nos 

ensina a cantar com a mente, mas também cantar no espírito – em línguas. Este seja, talvez, um dos tópicos 

menos ensinados e menos praticados na Igreja hoje em dia. Mas está ligado Biblicamente ao ser cheio do 

Espírito! 

Apocalipse 18:20 diz que o dia vem quando toda música no mundo vai cessar. Apenas pense sobre 

isso. As coisas vão estar tão ruins, horrendas, tão terríveis que, como os judeus que penduraram suas harpas 

sobre os galhos na Babilônia, a música do mundo cessará. Isso é algo impensável. Você vivenciou a morte 

de Michael Jackson e o bizarro emocionalismo em resposta a isso; não foi por causa dele, porque ninguém 

nunca conseguiu entendê-lo. Foi por causa da música, tão atrativa. Virá um tempo quando a música cessará e 

será nesse momento que todo o céu e toda a terra será dominado pelo novo cântico, o cântico dos redimidos. 

A nossa canção estará começando quando a do mundo terminar. 

E quando formos para o céu? Eu quero lhe contar um pouco sobre o que irá acontecer. Ouça Sofonias 

3:17: “O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti, ele salvará; ele se deleitará em ti com alegria”. 

Isso não é maravilhoso? Nós nos deleitamos nele com alegria? Ele se deleita em nós? Ele se alegra sobre nós 

com canções. Você sabia que Deus é um ótimo solista? Você se imagina indo para o céu e vendo Deus 

cantando um solo de alegria para você? Ele se alegrará em ti com canções porque Seu próprio coração estará 

cheio de alegria de te ver na presença dEle. Música cheia do Espírito, não a música do mundo, mas a música 

que cantaremos para sempre, e um dia Deus também cantará para nós”. 

Artigo de John McArthur - Grace To You Ministries 
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CAPITULO VI 

TÍTULOS E EPÍGRAFES 

 

Mais de uma centena de salmos contém epígrafes. Os títulos e epígrafes dos salmos foram, durante 

muito tempo, misteriosos e de difícil explicação. Nas Escrituras originalmente não havia espaços entre os 

salmos, apenas uma numeração, o que tornou difícil saber se esses títulos pertenciam ao final de um salmo 

ou ao início de outro. A solução para esse quebra-cabeça veio à luz recentemente. 

The Companion Bible e J. Sidlow Baxter, em Explore the Book (p. 91-97) fornecem algumas 

informações interessantes sobre esses títulos. De acordo com esses autores, as epígrafes (inscrições 

superiores) seriam inscrições colocadas no fim do salmo anterior. 

Para um estudo mais completo sobre esse assunto, o leitor deve consultar as obras mencionadas 

acima. Para nós, é suficiente observar as cinco áreas sugeridas pelos títulos dos Salmos. É importante 

lembrar que alguns salmos não apresentam nenhuma inscrição, enquanto que outros têm uma ou mais. 

Entretanto, quando vistos em conjunto, eles fornecem material bastante interessante, que nos ajuda a 

entender a adoração em Israel e o uso dos salmos. Todos esses títulos reunidos fornecem instruções e 

diretrizes para o uso apropriado dos salmos. 

Mencionamos aqui as cinco áreas sugeridas pelos vários títulos dos salmos, abordando-as da forma 

como são citadas na Nova Versão Internacional da Bíblia. 

 

1. Instruções ao mestre de música 

Há aproximadamente 55 salmos com esta epígrafe: “Para o mestre de música”. Os Salmos 4, 5, 6, 44, 45, 

46, 60, 61, 64, 109, 139, 140 são alguns exemplos. 

No Tabernáculo de Davi, Quenanias era o mestre de música (I Cr 15.16, 22, 27). Era o supervisor, o 

regente, o mestre de cântico, o líder do coro. Como tal, os salmos eram dirigidos a ele. Sua responsabilidade 

era determinar a ordem da música e do cântico. Por isso a inscrição “Para o mestre de música”. 

 

2. Nome do autor do salmo 

Nem todos os salmos têm uma autoria definida, mas muitos deles têm. Há 73 salmos atribuídos ao rei 

Davi, 12 atribuídos a Asafe, dez ou doze aos (ou para) filhos de Coré. Além desses, há salmos atribuídos a 

Hemã, Etã, Moisés e Salomão. 

Veremos mais adiante que os autores dos salmos eram homens piedosos. Nenhum salmo que não tivesse 

o selo da inspiração divina encontrou espaço no Hinário de Israel. Observe alguns salmos como exemplo de 

seus autores: 6, 23, 24, 25, 27, 44, 46, 47, 49, 88, 90, 127. 

Isso mostra que as pessoas que compilaram os salmos verificaram seu conteúdo antes de incluí-los. A 

lição que podemos aprender desse tipo de procedimento é que aqueles que hoje são responsáveis pela 

escolha dos hinos e cânticos a serem cantados pela congregação devem verificar se seus conteúdos estão de 

acordo com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus deve ser o padrão e o teste para todos os cânticos e 

poesias da igreja (Cl 3.16). 
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3. Instrumentos para acompanhar o salmo 

Iremos observar aqui uma série de expressões musicais mencionadas em determinados títulos dos 

salmos. Algumas têm significado próprio e outras sugerem o tipo de instrumento adequado para acompanhar 

o cântico do salmo. Determinados salmos pediam o uso de certos tipos de instrumentos. 

Nota: Há certa divergência quanto à definição dos títulos que estamos considerando. Depois de muito 

pesquisar essa área, optamos por simplesmente colocar aqui o que parece ser a explicação mais significativa 

dessas epígrafes. O mais importante é ter em vista que os salmos pretendiam, através de seus títulos e/ou 

epígrafes, transmitir algumas instruções aos cantores e músicos. 

 

a. Aijelete-Hás-Saar 

Aparece no título do salmo 22 na versão ARC. Alguns escritores sugerem que o título do salmo significa 

“de acordo com a melodia A corça da manhã” (cf. NVI). 

 

b. Alamote (I Cr 15.19-21; Sl 46 – título) 

A Nova Versão Internacional (NVI) traz no título do salmo 46: “Para o mestre de música. Dos coraítas. 

Para vozes agudas. Um cântico.” 

Alamoth (SC 5961, hebraico) é o plural de Almah, “moça, donzela, virgem”. Talvez um coro de jovens 

donzelas cantoras, com vozes agudas ou sopranos. O Salmo 68.25 fala de jovens (almah) tocando tamborins 

junto com os cantores e músicos. 

Apocalipse 14.1-4 menciona 144 mil homens “castos” cantando um cântico novo, acompanhados de 

harpas de acordo com a ordem estabelecida pelo rei Davi. 

Quanto a I Crônicas 15.20, outros autores dão a entender que Alamote pode simplesmente significar 

“vozes agudas”, quer de rapazes ou de moças, por causa dos oito homens que tocavam liras (nebel) 

acompanhando o soprano (alamote). 

 

c. Al-Tachete 

Essa epígrafe aparece nos títulos dos salmos 57, 58, 59 e 75. A NVI traz “Para o mestre de música. De 

acordo com a melodia Não destruas. Poema epigráfico davídico. Quando Davi fugiu de Saul para a 

caverna.” A Concordância de Strong sugere que al-tachete significa “não destruas”, provavelmente as 

palavras iniciais de uma canção popular. 

 

d. Gitite 

A palavra gitite deriva de Gate, que significa “lagar”.  Os salmos 8. 81 e 84 trazem essa inscrição. A NVI traz 

“Para o mestre de música. De acordo com a melodia Os lagares”. 

Strong (SC 1665) dá a entender que se trata de uma harpa gitita, instrumento musical usado para acompanhar 

o salmo. A palavra deriva da raiz hebraica que significa “lagar”. Os frutos trazidos para a Festa dos Tabernáculos 

eram pisados para fazer vinho. Os trabalhadores do lagar dançavam, andavam e cantavam de alegria, falando uns 

aos outros da bondade do Senhor. Jesus foi ao Getsêmani, “lagar”, por nós, para que recebêssemos o vinho do 

Espírito e pudéssemos cantar e nos alegrar diante do Senhor em nosso culto. 
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e. Jedutum 

A NVI traz “Para o mestre de música. Ao estilo de Jedutum. Salmo davídico.” Jedutum era um dos três 

mestres de canto da adoração do templo (I Cr 16.41, 42; 25.1-6; II Cr 5.12).  Os salmos 39, 62 e 77 trazem o 

nome dele no título. O significado do nome Jedutum é “o que louva” ou “que louvem”. Seu nome estava de 

acordo com seu ministério. Todos os crentes são chamados a louvar ao Senhor. Entretanto, há os que têm um 

ministério específico de louvor e música. 

 

f. Jonate-Elém-Recoquim 

Esse nome se encontra apenas no título do Salmo 56 (ARC). Na NVI, o título é “Para o mestre de 

música. De acordo com a melodia Uma pomba em carvalhos distantes. Poema epigráfico davídico. Quando 

os filisteus prenderam Davi em Gate”. Salomão, no Cântico dos Cânticos compara Cristo e sua igreja a duas 

pombas respondendo uma a outra em amor (Ct 2.14). 

 

g. Maalate 

Na ARC, os salmos 53 e 88 têm essa inscrição. Na NVI, o título do Salmo 53 é “Para o mestre de 

música. De acordo com mahalath. Poema davídico”. Em nota de rodapé, essa versão explica que  mahalath 

possivelmente seria uma “melodia solene”. Strong (SC 4257) sugere que essa palavra significa “doença, 

enfermidade” e que o título seria a palavra inicial de uma canção popular. Outros sugerem que significa 

“cântico melodioso”, “dança notável”, ou ainda “alaúde”, acompanhado de instrumentos de corda. 

De qualquer modo, essa expressão demonstra que o salmo era um cântico acompanhado por certos 

instrumentos musicais. 

 

h. Masquil 

A expressão “Masquil” aparece em dezoito salmos: 32, 42, 44, 45, 52, 53, 54, 55, 74, 78, 88, 142. Strong 

(SC 4905) afirma que “masquil” significa “didático” ou “poema” (NVI). Trata-se de um salmo de instrução, 

para dar entendimento ou instruir. De fato, os salmos são repletos de conselhos para a igreja atual. 

 

i. Mictão 

Na versão ARC, os salmos 56, 57, 58, 59, 60 trazem esse título e expressão musical. A NVI indica nos 

títulos desses salmos que são “poemas epigráficos” (gravados indelevelmente). Strong (SC 4387) diz “um 

poema gravado”, indicando ênfase e permanência por ser gravado. A lição espiritual que podemos extrair de 

“mictão” é que a Palavra de Deus deve ser gravada e implantada no coração do crente pela oração e 

meditação (Tg 1.21). 
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j. Mute-Láben 

Essa inscrição é encontrada apenas no título do Salmo 9. A NVI cita: “Para o mestre de música. De 

acordo com muth-laben. Salmo davídico”, colocando em nota de rodapé: “muth-laben é expressão de sentido 

desconhecido. Tradicionalmente: De acordo com a melodia A morte para o Filho”. 

Strong (SC 4192) diz que a expressão significa “morrer para o filho” e que era provavelmente o título de 

uma canção popular. [Os autores que defendem a idéia de que essas inscrições pertenciam ao salmo anterior 

sugerem que “A morte do Filho” se refere à morte do inimigo, o gigante Golias (I Sm 17.4, 23).] Qualquer 

que seja o verdadeiro significado desse título, sabemos que, por meio da morte do Filho de Deus, Ele venceu 

todos os gigantes do domínio de Satanás. 

 

k. Neginote 

Os salmos que trazem esse nome no título são 4, 54, 55, 61, 67 e 76 (ARC). Isaías 38.20 também usa 

essa expressão. Nos títulos dos salmos 54, 55, 61, 67 e 76 a NVI traz “Para o mestre de música. Com 

instrumentos de cordas”. Strong (SC 5058, de SC 5059) diz que se trata de “música instrumental; por 

dedução, um instrumento de corda; um poema musicado”. A palavra é traduzida por “instrumentos de corda, 

música, Neginote, cântico” em Isaías 38.20 e Habacuque 3.19. 

Neginote é o plural de neginah, palavra hebraica que significa “tanger uma corda”, ou tocar uma melodia 

com os dedos. Diz respeito a instrumentos musicais de corda. Em I Samuel 16.16, 18, vemos que Davi 

“sabia tocar harpa” (SC 5058. Nagan) e costumava tocar para o rei Saul para acalmar-lhe o espírito e a 

mente. A palavra Neginote é uma das inscrições mais evidentes e confirma o uso de cânticos com 

instrumentos musicais para adorar e louvar ao Senhor. 

 

l. Neilote 

Somente o salmo 5 (ARC) tem essa expressão no título. Na NVI o título é “Para o mestre de música. 

Para flautas”. Strong (SC 5155) diz que neilote significa “flauta”. A expressão se refere a um objeto 

“perfurado”, como flauta ou outro instrumento de sopro semelhante. 

 

m. Seminite 

Essa inscrição se encontra nos salmos 6 e 12 e em I Crônicas 15.21 (ARC). Na NVI, o título desses 

salmos é: “Para o mestre de música. Com instrumentos de cordas. Em oitava”. Strong (SC 8067, de 8066, 

que significa “oito”) diz que seria provavelmente um instrumento de oito cordas, como a lira. 

Alguns sugerem que estaria se referindo ao oitavo grupo ou divisão que fazia parte da procissão que 

trouxe a Arca de volta (I Cr 24.1, 5; 26.1, 12). Outros afirmam que significa simplesmente uma oitava, ou 

vozes (ou instrumentos) uma oitava abaixo (para vozes masculinas) do alamote da escala aguda, ou soprano, 

para as cantoras. 
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n. Sigaiom, Sigionote 

Na ARC, esse nome aparece no título do Salmo 7 e em Habacuque 3.1. Na NVI, em ambas as referências 

aparece a palavra “confissão”. No final do capítulo 3 de Habacuque (3.19), a NVI acrescenta: “Para o mestre 

de música. Para os meus instrumentos de corda”. Strong (SC 7692) interpreta essa palavra como “poema 

divagante, ou poema melancólico, fúnebre, cântico pungente, brado (de alegria ou de tristeza)”. 

Sigaiom é interpretado de formas variadas, podendo significar “errante, melancólico ou cântico de 

aflição”. Sigionote é interpretado como “errantes; de acordo com melodias variáveis”. Para a igreja 

triunfante haverá um tempo em que a música será empolgante, entusiástica e triunfante, por causa da obra do 

Senhor em favor de seu povo. A igreja já teve grande quantidade de cânticos fúnebres, pungentes e 

melancólicos em sua história. Mas no fim Deus dará vitória para sua igreja. 

 

o. Sosanim 

Na ARC, os salmos 45 e 69 citam essa expressão. Na NVI, o título do salmo 45 é “Para o mestre de 

música. De acordo com a melodia Os lírios. Dos coraítas. Poema. Cântico de casamento”. 

A Concordância de Strong (SC 7799) interpreta essa palavra como “lírio, por causa da brancura, como 

flor ou ornamento; também uma trombeta reta, por causa do formato tubular”. Sosanim é interpretado 

também como “melodia ou cântico de casamento” e “um instrumento musical”. 

 

p. Susã-Edute, Sosanim-Edute 

Na ARC, aparece nos títulos dos salmos 60 e 80. É muito relacionado com o título do item anterior. Na 

NVI, o título do salmo 60 é “Para o mestre de música. De acordo com a melodia O lírio da aliança.” Strong 

(SC 7802, de SC 7799 e 5716) interpreta como “lírio ou trombeta de conjunto; o título de uma canção 

popular”. Em geral se aceita que o significado seja Lírios de testemunho. Talvez esteja se referindo à reunião 

da congregação do Senhor para o testemunho da lei (Dt 31.10-13). O próprio Jesus é o Lírio dos Vales (Ct 

5.13; 6.2-4; Lc 12.27). O Espírito de Profecia é o testemunho de Jesus (Ap 19.10). 

 

q. Higaiom 

Aparece no final do v. 16 do salmo 9 na versão ARC. Strong (SC 1902) interpreta higaiom como “som 

murmurante, isto é, uma expressão musical”. Na NVI, é interpretada em Salmo 9.16 como “interlúdio”; em 

19.14, como “meditação”. Em Salmo 92.3 na ARC, é interpretada como “som solene”. Significa “falar 

consigo mesmo, meditar, pensar, refletir”. Também se acredita que seja um “murmúrio de harpa, um 

interlúdio musical no salmo” (Sl 9.16). O higaiom seria uma pausa musical para meditação. A meditação 

também faz parte do culto da igreja. 

 

r. Selá 

A palavra Selá é empregada 71 vezes nos salmos e três vezes no profeta Habacuque. Ao que parece, 

Habacuque era um profeta-sacerdote relacionado com os cantores do templo (Hc 3.1, 3, 9, 13, 19). Strong 

(SC 5542) interpreta como “suspensão da música, isto é, pausa”. Exemplos do emprego dessa palavra nos 
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salmos estão em 3.2, 4, 8; 39.5, 11; 46.3, 7, 11; 89.4, 37, 45, 48; 140.3, 5, 8. Na NVI é traduzida por “pausa” 

em todas essas ocorrências. 

John Stainer (p. 82, 83) escreve sobre a palavra Selá, dizendo: 

O termo Selá ocorre três vezes no livro de Habacuque e não menos que 71 vezes nos salmos. Tem 

interpretações variadas, inicando: 1) pausa; 2) repetição (o mesmo que da capo); 3) fim de uma 

estrofe; 4) tocar com toda força (fortíssimo); 5) curvar o corpo em sinal de respeito; 6) sinfonia curta 

recorrente (ritornelli). Numa aula sobre o assunto, dada por Sir F. Ouseley, era cantado um salmo em 

que nesses ritornelli (interlúdio de instrumento musical em música cantada) eram introduzidos 

instrumentos de corda e trombetas a cada ocorrênia da palavra “selá”. O efeito era considerado 

imponente e devocional. O fato de 28 dos 39 salmos em que essa palavra aparece apresentarem 

inscrições musicais nos títulos leva a crer que essa expressão seria uma instrução para os músicos. 

      Stainer comenta ainda que “selá” seria uma tentativa de retratar uma imagem através de sons, como um 

interlúdio musical. 

      Parece realmente trata-se de um interlúdio musical. Pretende ser descritiva, e conforme a linguagem do 

poema poderia ser cantada ou tocada. Stainer sugere que esses “selás” eram imagens sonoras, e a música 

instrumental especialmente tinha o propósito de descrever essa imagem poética. Ele descreve vários tipos de 

selás, aqui considerados em categorias: 

 

1. Vôo ou tempestade Selá (Sl 55.1-7; 61.4) 

Os salmos aqui referidos descrevem a fúria da tempestade enquanto a pomba assustada bate asas em 

direção a um deserto para encontrar repouso. Palmas, batida dos pés e batida de címbalos 

representariam a tempestade e o relâmpago através de efeitos sonoros. Logo, esse selá – interlúdio 

musical – seria o “Vôo e a tempestade” Selá. O profeta Habacuque apresenta um quadro mais vívido 

de uma tempestade tropical, com trovão e relâmpagos, e Deus entrando em ação para salvar seu povo 

(Hc 3.3, 9, 13). Cada selá aqui teria uma mensagem diferente. 

 

2. O selá da morte (Salmo 52.5; 55.19; 57.3; 59.5, 13) 

Julgamento, aflição e morte são observados nessas referências. Nesse tipo particular de selá – 

interlúdio musical – as flautas de junco entoavam um lamento fúnebre, tocando as notas de morte, 

descritivo do julgamento final de Deus sobre os perversos. Esse selá certamente fazia que os ouvintes 

e os músicos “fizessem uma pausa e meditassem na Palavra de Deus”. 

 

3. O selá sacrificial 

Stainer (p. 92) comenta sobre esse selá dizendo: “Sabe-se que o som de trombetas acompanhava o ritual 

do altar, produzindo um ressoar de trombetas de prata, como se fosse a fumaça do sacrifício subindo ao 

céu. Depois que a vítima era consumida, a música do ofertório silenciava. Aqui cabe uma explicação das 

palavras difíceis: ‘Deus subiu em meio a gritos de alegria; o Senhor, em meio ao som de trombetas’ (Sl 

47.5). O selá que precede esse versículo era o interlúdio sacrificial das trombetas aumentado com aleluias 

altos, que iam desaparecendo à medida que a fumaça diminuía até que, acima das brasas quase extintas do 

sacrifício, os levitas entravam novamente para dizer que o Senhor, que lhes pareceu descer até eles do 

mais alto céu para receber a oferta, tinha voltado novamente para o seu trono sublime”. 
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4. O selá de guerra (salmo 60.4; 76.1-3) 

Nesses salmos vemos Deus quebrando as armas de guerra e entrando na batalha. O Senhor é 

apresentado aqui como “Senhor dos Exércitos”. As trombetas, provavelmente o “sofar”, feito com 

chifre de carneiro retorcido, seriam utilizadas aqui. Essa trombeta era usada especialmente nas 

batalhas, para conduzir as tropas. Quando os líderes de Israel tocavam essa trombeta, Deus entrava 

em ação em favor de seu povo. Veja estas referências: Josué 6.5, 20; Juízes 3.27; 6.34; 7.16, 18; I 

Samuel 13.3; Neemias 4.18, 20; Jeremias 4.19, 21; 42.14. 

Esse selá de guerra – um interlúdio musical – servia certamente para descrever a ira e a fúria da 

batalha. 

 

5. O selá triunfal (Salmo 49.15) 

Aqui o salmista declara: “Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Selá”.  

Nos versículos 13 e 14, observa-se o selá da morte, quando as flautas tocavam uma melodia fúnebre 

sobre o perverso. Mas o interlúdio musical (selá) do v. 15 seria o ressoar da trombeta – imagem do 

triunfo e da ressurreição dos mortos. 

Talvez isso indique a ressurreição dos justos na segunda vinda de Cristo, ao som da última trombeta 

(I Co 15.51-57; I Ts 4.13-18). Esse será sem dúvida o “selá triunfal”. “Graças a Deus que nos dá a 

vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.” 

Essas interpretações do termo Selá certamente servem de ajuda para ensinar a verdade. Às vezes 

compreendemos os versos apenas pelos selás. O selá não é apenas uma pausa, é também um 

interlúdio musical descritivo que ilustra e interpreta o que vem antes e depois dele, dando um “tom 

colorido” ao cenário, estimulando a imaginação dos ouvintes. A orquestra e os músicos do templo 

assim ajudavam os cantores com esses selás descritivos, selás de sinfonia melódica, sacrifício, guerra, 

vôo e tempestade, paz e triunfo. Cada tipo específico de selá requeria um tipo especial de 

instrumento. Isso tornava nítido na mente dos cantores e adoradores aquilo que Deus estava dizendo 

através das palavras dos salmos. 
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CONCLUSÃO DO CURSO 

 

“Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário; louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-

no pelos seus poderosos feitos; louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da 

trombeta; louvem-no com harpas e liras. Louvem-no com tamborins e danças; louvem-no com 

instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com címbalos sonoros; louvem-no com címbalos 

retumbantes. Todo ser que respira louve o Senhor. Aleluia!” 

SALMOS 150 

 

 Este salmo reflete toda a realidade de nossa vida de comunhão e relacionamento com o Senhor, ou 

seja, fomos feitos para o louvor de sua glória. Então, não importa quem somos o que fazemos e o que 

pensamos, somos todos instrumentos para glorificar o seu nome. 

 E quando entendemos o verdadeiro papel do Louvor e Adoração para a vida da Igreja, certamente 

aprenderemos a respeitar uns aos outros e viveremos uma vida de comunhão com o próximo e 

principalmente com o Senhor.  

 O chamado para louvar e adorar ao Senhor não é apenas para um grupo específico, mas para todos os 

que confessam o seu nome. 

Que Deus continue te abençoando!!  
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