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CANÇÃO À VIDA 
 

CADA NOVO DIA 
(Denisson e Delmar Reis) 

 
É tão bom acordar e sentir o calor 

Como é bom levantar, ter na voz um louvor 

É tão bom perceber que o sol já brilhou 

Sou feliz com Jesus. Minha vida mudou! 

 

Deus ama cantar, Ele ama compor 

Cada nota um som, todas têm seu valor 

No compasso da fé só existe canção 

Se Jesus estiver dentro do coração! 

 

Cada novo dia, cada nova manhã 

Com minha vida vou louvar ao Senhor 

Cada novo dia, sinto Seu amor 

O Autor da existência, poeta da história, Ele é meu criador. 

 

A pausa é um espaço uma ausência de som 

Se sua voz silencia não perca o tom 

A canção de sua vida não é sem valor 

Tenha fé no Maestro, erga a voz em louvor. 

 

Se hoje falta harmonia na canção do viver 

O Autor de sua vida quer reger o seu ser 

E nas horas de dor não precisa chorar 

É Jesus quem nos guia, é só confiar. 

 

Cada novo dia, cada nova manhã 

Com minha vida vou louvar ao Senhor 

Cada novo dia, sinto Seu amor 

O Autor da existência, poeta da história, Ele é meu criador. 
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RESUMO 
 

 Esta pesquisa tem como propósito estudar o louvor no Salmo 150 e sua 

possível base para a utilização de instrumentos musicais de percussão no culto de 

adoração a Deus. Primeiramente, uma breve descrição de todo o saltério é abordada. 

Logo após é feita uma análise da composição do salmo 150, sua possível autoria e 

data, e faz uma exegese dos termos originais presentes na Torah. 

 Num segundo momento, a pesquisa examina os relatos bíblicos onde há a 

presença de instrumentos musicais de Gênesis a Davi, excetuando o final de sua vida 

quando fez os preparativos para a construção do templo. Objetiva encontrar o 

contexto da utilização dos instrumentos musicais durante o período patriarcal, e o 

período de Israel no deserto durante a adoração no tabernáculo. 

 Em terceiro lugar, há uma análise dos preparativos feitos por Davi por 

preocupar-se com a adoração e a utilização da música e instrumentos musicais no 

Primeiro Templo. A partir deste preparativo, a pesquisa apresenta a presença dos 

instrumentos musicais no Primeiro Templo, no período do cativeiro, no Templo de 

Zorobabel, no Segundo Templo e nas sinagogas. Comenta, também, a quase 

ausência de instrumentos musicais no Novo Testamento. 

 Finalmente, o trabalho resume a história da música sacra, e a utilização dos 

instrumentos musicais, da igreja cristã primitiva aos dias atuais. Há uma apresentação 

de seis estilos de culto e como a música é utilizada, para chegar à conclusão do uso 

feito da música e dos instrumentos musicais na IASD. 

 

Palavras-chave: 

Salmos, Louvor, Adoração, Música, Instrumentos Musicais, IASD.  
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to study the psalms 150’s praise and the 

possibility of using percussion instruments to worship God in the service. First, a small 

description of psaltery is addressed. After that, the composition of the psalm 150 is 

analyzed, the date and authorship likely, than do the exegesis of the original terms 

present at Torah.    

Second, this study observes the bible reports where exist the presence of 

musical instruments from Genesis to David, at the end of his life, when the preparation 

for the temple construction execution. The goal is to find the use of the musical 

instruments in the context during the patriarchal period and the Israel at the desert 

during the tabernacle worship period.  

 Third, analyzes about the existence of preparation done by David because of 

the worries with worship.  In terms of the usage of music and musical instruments at 

the First Temple, in the captive period, at the Zerubbabel Temple, at the Second 

Temple and the Synagogues. Comments also, the almost total absence of musical 

instruments in the New Testament  

Finally, this research summarized the sacred music history, also the utilization 

of musical instruments in the primitive Christian church until the present days. Has the 

presentation of six styles to worship and how used is the music to be able to conclude 

the music procedure and musical instruments at the Seventh Day Adventist Church.  

 

Key - Words: Psalms, Praise, Worship, Music Instruments, Seventh Day Adventist 

Church.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Questionamentos em fóruns, palestras, congressos de música de igrejas, e até 

mesmo em blogs, sempre colocam em discussão perguntas como: Pode dançar na 

igreja? E tocar instrumentos de percussão? O Salmo 150 autoriza ou não estes 

instrumentos no louvor? 

 Na internet há uma riqueza desses questionamentos. É interessante notar as 

respostas diversificadas. Há aqueles que defendem a dança, como expressão 

corporal em louvor a Deus, baseando-se no verso 4. Outros a condenam, alegando 

não ser a dança utilizada no templo, mas fora dele. Há ainda os que utilizam os versos 

3 ao 5 como autorização para o uso de qualquer instrumento musical no louvor. Por 

outro lado, há também os que usam o Salmo 150 para a não utilização de instrumentos 

na igreja, alegando serem, os mesmos, usados na parte externa do templo, chegando 

a dizer que, não há aprovação bíblica o uso de instrumentos, e desagrada a Deus 

(SCHWERTLEY, 1998). 

 A própria igreja cristã primitiva, por exemplo, aboliu o uso de qualquer 

instrumento musical em sua liturgia. Basurko (2005, p. 154) declara que 

 

[...] o culto cristão recusou o uso dos instrumentos musicais 

primeiramente ao aceitar uma corrente de espiritualidade judaica que 

se mostrava em oposição a isso e propugnava um culto mais espiritual. 

Esta atitude da Igreja primitiva ficou confirmada diante do mundo 

pagão, que se servia abundantemente da música instrumental em 

seus cultos idolátricos e em seus espetáculos e diversões pouco 

convenientes à moral cristã. 

 

 Esse é um dos motivos do surgimento do conhecido Canto Gregoriano, um 

cantochão, ou seja, um canto monofônico e em uníssono, sem acompanhamento. 

(SADIE, 1994). 

 Já na época patrística, que corresponde aos sete primeiros séculos, esse 

questionamento era levantado por fiéis que usavam o Salmo 150 em defesa do uso 

de instrumentos musicais na igreja. Uma das respostas a esse questionamento veio 

de João Crisóstomo que em sua obra Expositio in psalmum CL cita que, para os 

judeus no Antigo Testamento, “Os instrumentos foram-lhe permitidos como uma 
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concessão à fraqueza de sua mente e porque pouco antes haviam sido tirados do 

culto dos ídolos” (BASURKO, 2005, p. 155 - 6). 

 O fato é que hoje há uma diversificação de instrumentos musicais, e aqueles 

que os tocam propõem-se a usá-los no louvor. Segundo Ellen G. White (2007a, p. 

500), “o emprego de instrumentos de música não é absolutamente objetável. Eles 

eram usados nos serviços religiosos dos tempos antigos”. Não se deve declarar que, 

os instrumentos musicais, alguns sejam bons e outros maus (OSTERMAN, 2003). No 

entanto, o uso destes instrumentos musicais precisa ser com extremo cuidado, pois, 

o mau uso de um instrumento musical pode fazer os anjos observadores chorarem 

(WHITE, 2008b).  

 Uma lista de instrumentos musicais é apresentada, no Salmo 150, como sendo 

utilizados neste louvor. Dentre estes a percussão, motivo de tantas discussões. Resta 

saber onde eram usados, se dentro do santuário, se dentro do templo ou fora deles, 

e em que tipo de eventos. 

 O Salmo 150 propõe o louvor de todo ser que respira ao Senhor. Por 13 vezes 

o salmista conclama os israelitas a louvarem a Deus. O salmo determina onde, por 

que, como e quem deveria louvar a Yahweh (CHAMPLIN, 2001). 

 Teólogos não são unânimes em declarar Davi como autor do Salmo 150. Da 

mesma forma, não é clara sua data de composição. Esta incerteza tem dado margens 

ao uso do Salmo 150 como autoritativo ao uso da percussão. Em meio a essa 

divergência de opiniões e idéias, faz-se necessário um estudo exegético e contextual 

do Salmo 150 a fim de definir ser ou não, o salmo em questão, autoritativo ou 

figurativo. 

 

1.1 Síntese da bibliografia fundamental 
 

A proposta deste estudo abrange a pesquisa bibliográfica em áreas 

diversificadas.  

Para atender a proposta do segundo capítulo, será necessária a pesquisa em 

comentarios bíblicos, concordâncias e léxicos, obras conceituadas como: Thru the 

Bible de J. Vernon McGee, Strongs Concordance, Matthew Henry Commentary, O 

Antigo Testamento Interpretado Versículo por Versículo de Russell N. Champlin, The 

Expositors Bible Commentary de Frank E. Gaebelein, The Biblical Illustrator de Joseph 

S. Exell entre outros. 
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Atendendo a proposta do terceiro capítulo, o pesquisador fará uso de obras 

como: Musical instruments of the Biblie de Jeremy Montagu, The Antiquities of the 

Jews de Flavius Josephus, Music in Ancient Israel/Palestine: Archaeological, Written, 

and Comparative Sources de Joachim Braun e Baker Encyclopedia of the Bible de 

Walter A. Elwell. 

O quarto capítulo será baseado em obras como: Jewish Music: its Historical 

Development de Abrahan Z. Idelsohn, The Temple: its Ministry and Services, as They 

Were at the Time of Jesus Christ de Alfred Edersheim, A Música na Bíblia de Paul 

Mccommom e À Sombra do Templo: as Influências do Judaísmo no Cristianismo 

Primitivo de Oskar Skarsaune. 

No quinto capítulo, o pesquisador buscará obras como: Music and the Arts in 

Christian Worship de Robert Webber, Música: Sua Influência na Vida do Cristão de 

Ellen G. White, Adoração ou Show do editor Paul Basden, O que Deus Diz Sobre a 

Música de Eurydice V. Osterman e Livre das Garras do Sucesso de Miguel Bispo dos 

Santos. 

 

1.2 Problemática da pesquisa 

 

Há uma divergência de pensamentos em relação ao Salmo 150.  

Os “liberais” da Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD), e afins, têm usado o 

Salmo 150 como base em sua argumentação favorável à utilização de instrumentos 

de percussão na igreja. Os “tradicionais” da IASD contra-argumentam, usando o 

mesmo Salmo 150. 

Diante deste impasse, surge a proposta de um estudo exegético e histórico do 

Salmo em questão. Perguntas a que se pretende responder:  

Em qual contexto o Salmo foi escrito?  

Quais, onde, como e por quem os instrumentos musicais eram usados antes 

do templo? 

E no contexto do templo? 

O Salmo 150 pode ser usado como respaldo bíblico para todo tipo de louvor? 

Como harmonizar o louvor no Salmo 150 e os outros textos apresentados nas 

Escrituras? 
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1.3 Hipóteses 

 

Com base na problemática da pesquisa apresentada, pode-se chegar, ao fim 

deste estudo, às seguintes hipóteses: o Salmo 150 realmente declara que todo o ser 

que respira louve ao Senhor com todo e qualquer tipo de instrumento musical, não 

importando o local onde serão usados, servindo, então, como base aos que defendem 

o uso da percussão na IASD; ou o Salmo 150 não deve ser usado para apoiar a 

utilização da percussão na IASD, sendo, portanto, necessário reaver o lugar da 

percussão no louvor da IASD. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Estudar o Salmo 150 com a finalidade de descobrir seu contexto e a utilização 

dos instrumentos musicais no louvor tanto no santuário quanto no templo.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar as palavras em seu original e sua utilização nas Escrituras; 

 Apontar o contexto do louvor no Salmo 150; 

 Verificar o uso dos instrumentos musicais no período do antigo Israel e nações 

ao redor, o uso no santuário, no templo e seu contexto cultural; 

 Sugerir o louvor, conforme a revelação das Escrituras, para a igreja. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

Por ser o Salmo 150 usado como defesa no uso de instrumentos musicais de 

percussão na igreja, o estudo exegético do mesmo revelará, no contexto do salmo, 

onde, quando, como e por quem a percussão era tocada no louvor do Salmo 150.  

 

3.1 Relevância pessoal 
 

Várias explicações do Salmo 150 foram encontradas pelo pesquisador e, quase 

em sua totalidade, partem de pressupostos que defendem o uso de todo e qualquer 

instrumento musical no louvor.  

Em meio a tantas discussões sobre percussão na igreja, principalmente a 

bateria, alegando ser o Salmo 150 uma autorização para seu uso, o pesquisador, um 

amante da música e instrumentista na área de sopro de madeiras (palhetas), propõe 

desenvolver este estudo com o fim de entender a suposta base, o Salmo 150.  

Por estar, o pesquisador, atualmente, inserido em uma cultura afro-brasileira, 

enfrenta constantes debates a respeito deste estudo, tornando esta pesquisa de 

grande importância. 

 

3.2 Relevância ministerial 

 

Considerando que, o uso da percussão no louvor é uma discussão frequente e 

geral na IASD, este estudo poderá auxiliar pastores, líderes, músicos, palestrantes e 

outros, quanto aos instrumentos musicais e sua utilização no louvor.  

 

3.3 Relação com a linha de pesquisa do curso 
 

A escolha de uma exegese do Salmo 150 por parte do pesquisador contempla 

cumprir os objetivos do curso de Mestrado em Teologia Bíblica do Seminário 

Adventista Latino Americano de Teologia. Considerando que o UNASP possui uma 

graduação em música, esta pesquisa poderá contribuir não apenas com a área 

teológica da instituição como, também, com a área musical. 
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4. METODOLOGIA 

 

A instituição responsável por esta pesquisa é o SALT (Seminário Adventista 

Latino-Americano de Teologia) inserido no UNASP-EC. 

 

4.1 Casuística  
 

Esta pesquisa não contempla casuística. 

 

4.2 Materiais 
 

Sendo uma pesquisa bibliográfica, os materiais usados, descrito nas 

referências, são livros e periódicos existentes na Biblioteca Universitária Dr. Enoch de 

Oliveira (UNASP) e biblioteca pessoal do pesquisador. 

Além de artigos em web sites, aplicativos eletrônicos como, Strongs 

Concordance, entre outros, também estão presentes nas referências. 

 

4.3 Métodos 
 

A pesquisa bibliográfica em questão abordará cinco capítulos. O primeiro 

capítulo, o projeto de pesquisa, apresenta uma visão geral do estudo. Uma breve 

introdução ao estudo, uma síntese da bibliografia pesquisada, a problemática da 

pesquisa, as hipóteses disponíveis, os objetivos a serem alcançados, a justificativa da 

escolha, a metodologia e o cronograma do desenvolvimento do projeto. 

O segundo capítulo apresentará uma exegese do Salmo 150. Um estudo 

analítico completo do texto em estudo buscando sua interpretação útil. 

O terceiro capítulo fará uma abordagem dos instrumentos musicais usados no 

Salmo 150. Um breve histórico da origem e utilização destes instrumentos nos templos 

bíblicos, segundo análise patrística e arqueológica, por judeus e nações vizinhas. 

Ainda neste capítulo, será apresentado o uso dos instrumentos musicais por israelitas 

no contexto santuário, tabernáculo. 

No quarto capítulo, o pesquisador apresentará o louvor, agora, no contexto do 

santuário e do templo. Uma comparação das listas de instrumentos musicais contidas 
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nas diferentes épocas da adoração judaica, nos tempos bíblicos, irá compor a 

essência do capítulo. 

O capítulo cinco abordará o louvor na IASD. Um estudo do uso dos 

instrumentos musicais no louvor e seus efeitos na adoração a Deus poderão contribuir 

com o crescimento eclesiástico para o reavivamento e a reforma. 
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5 CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIO 

 

Por ser uma pesquisa bibliográfica, estima-se um investimento de R$ 3.000,00 

(três mil Reais) em livros, periódicos e material eletrônico. 
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6 ASPÉCTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa não envolve estudo com seres humanos ou animais. 
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CAPÍTULO 2 

 

O SALMO 150 

 

1 SALMOS – BREVE INTRODUÇÃO AO LIVRO 

 

 Já por muitos séculos os cristãos têm encontrado nos salmos um guia inspirado 

para oração, adoração e comunhão com Deus. Mesmo tendo sido escrito em tempos 

e contextos diferentes, os salmos continuam sendo fonte de inspiração. O principal 

propósito é dar glória a Deus. Viana (1999), p. 435) cita o seguinte elogio de Hooker 

ao Livro dos Salmos: 

 
Uma magnanimidade heróica, uma justiça perfeita, uma moderação 
severa, uma sabedoria rigorosa, um arrependimento sincero, uma 
paciência ilimitada, os mistérios de Deus, os sofrimentos de Cristo, o 
terror da ira, o conforto da graça, as obras da Providência a respeito 
do mundo, e as prometidas alegrias daquele mundo para onde nos 
dirigimos, tudo aquilo, enfim, que importa conhecer, ou realizar, ou 
possuir, nós vamos encontrar na celestial e maravilhosa fonte dos 
Salmos. Com certeza não há na alma dor ou qualquer doença, mancha 
ou desassossego, que não tenha neste admirável tesouro um remédio 
pronto e eficaz. 

 

  Os salmos possuem detalhes da história de Israel, narrativas particulares da 

vida e experiência de indivíduos e até mesmo previsões de eventos futuros. É 

apresentada a grandeza, majestade e perfeição de Deus. Há belas predições 

concernentes ao Messias, sua humilhação, sofrimento, morte, ressurreição, 

ascenção, seu trabalho como intercessor e sua autoridade como o Rei do universo. 

Mostra a influência do Espírito Santo na conversão e até dá uma visão sobre o 

julgamento final (CALVIN, 2012). Interessante notar que tanto o primeiro quanto o 

último capítulo dos salmos possuem seis versos. 

Em sua totalidade, merecem uma atenção especial, mas, a proposta deste 

estudo é o Salmo 150 e, para uma melhor compreensão do mesmo, é necessário uma 

visão, mesmo que breve, do nome do livro, sua divisão, autoria, data de composição 

e a forma da poesia hebraica. 

 

1.1 Nome 
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Livro dos Salmos, conhecido também como Saltério, uma coletânea de 

canções para serem cantadas com o acompanhamento por um instrumento de cordas. 

Simas (2011, p. 740) apresenta o livro como um “hinário de Israel, entre o século IV 

ou III a. C.”. Já Metzger e Coogan (1993) declaram que o livro de Salmos é o hinário 

do Segundo Templo. 

O título Salmos deriva da coleção da LXX, Psalmoi, no plural, Psalmos. Já o 

termo Saltério é proveniente de um manuscrito que possui o título Psalterion, nome 

derivado de um instrumento musical. A Vulgata utiliza Psalterium. O título na Bíblia 

hebraica é Tehillim1 (EXELL, 1900, p. vi), derivando da raíz halal que pode significar 

irradiar, brilhar, vívido. Clarke (1999, p. 199,) sugere que uma tradução para o nome 

do livro poderia ser “O Livro de Fortes Brilhos, Irradiações, Manifestações ou 

Exibições.2” Halal também significa louvar. Então, “O Livro de Louvores” tem sido 

adotado como a tradução que melhor reflete o livro. Halal é a principal palavra do 

Salmo 150. 

Courson (2006, p. 47 “tradução nossa”) diz que 

 
o título hebraico é simplesmente “Louvores” – um título apropriado 
porque este livro é sobre louvar o Senhor em cada situação, em cada 
ocasião. É um livro que não apenas exorta e inspira a louvar, mas 
instrui sobre o louvor. Salmos é definitivamente o livro sobre 
adoração3. 

  

 A Bíblia de Jerusalém (1985, p. 942) cita que, 

 
Em hebraico, o Saltério chama-se Tehillim, “Hinos”, mas o nome só se 
aplica adequadamente a um certo número de salmos. De fato, nos 
títulos que encabeçam a maioria dos salmos, o nome do hino é dado 
apenas ao Sl 145. O título mais frequente é mizmor, que supõe um 
acompanhamento musical e que se traduz muito bem com nossa 
palavra “salmo”. 
 

 
1.2 Divisão do Saltério 

 

                                                           
1 Outros comentaristas usam Sefer Tehillim, por exemplo, Bellinger Jr. (2012, p. 33). 
2 The Book of the Shinings forth, Irradiations, Manifestations, or Displays. 
3 The Hebrew title is simply “Praises” – a fitting title because this book is about praising the Lord in 
every situation, on every occasion. It’s a book that gives not only exhortation to praise and inspiration 
for praise, but instruction about praise. Psalms is the definitive workbook on worship. 
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 Cada salmo foi composto de uma forma individual sendo, posteriormente, 

colecionado nos cinco livros. O Saltério, desde o princípio da Septuaginta por volta de 

300 a. C., foi dividido em cinco livros, sendo cada seção facilmente reconhecida por 

uma doxologia encerrando o livro. As doxologias são breves, exceto a do quinto livro 

que é uma doxologia final a todo o Saltério. Os Livros IV e V são agrupados mais por 

assuntos ou empregos do que pela autoria, enquanto nos outros três livros 

predominam os autores (KIDNER, 1992). 

Nos três primeiros livros a doxologia conclui-se com ‘amém e amém!’4. No 

quarto livro com ‘amém! Aleluia!’5 e, no quinto livro, todo um salmo convoca a um 

‘aleluia!’6. Shedd (1995, p. 498) argumenta que “este esboço, em cinco partes, era 

considerado como tendo correspondência com os cinco livros de Moisés e pode 

presumir-se que cada passagem do Pentateuco era lido em paralelo com o Salmo que 

lhe correspondia”. 

 

1.3 Autoria 

 

 Há uma diversidade de autores para os salmos. Pelo menos setenta e três dos 

salmos são atribuídos a Davi. Os filhos de Coré ficam com a autoria de onze; Asafe 

com doze; Salomão com dois; Hemã, Etã e Moisés com a autoria de um salmo cada. 

Já os salmos presentes nos Livros IV e V, 90 – 150, são quase todos anônimos. 

 “Atribuir a autoria a”, é a expressão usada pelos eruditos por encontrarem no 

subtítulo do salmo a frase, por exemplo, “de Davi”. No hebraico lê-se ledawid, e de 

acordo com o Comentário Bíblico Mundo Hispano (CARRO et al, 1997, s. p., “tradução 

nossa”), “de David” pode indicar que o salmo foi escrito por Davi, ou que foi escrito 

para Davi, ou em honra a Davi. […] De modo que não sabemos quem escreveu muitos 

dos salmos.7” Ainda assim, não há dúvidas de que Davi tenha sido o maior autor dos 

salmos. Hippolytus, o bispo de Roma, escreve que a opinião de um certo hebreu é 

que, quando há muitos salmos sem qualquer inscrição de autor, mas precedidos por 

um com a inscrição, todos os seguintes sem inscrição pertencem ao mesmo autor.8  

                                                           
4 Salmos 41:13; 72:19 e 89:52 respectivamente. 
5 Salmo 106:48. 
6 Salmo 150, que é o Salmo em estudo. 
7 …puede indicar que el salmo fue escrito por David, o que fue escrito para David, o en honor de 
David... De modo que no sabemos quién escribió muchos de los salmos.  
8 But the opinion of a certain Hebrew on these last matters has reached me, who held that, when there 
were many without any inscription, but preceded by one with the inscription Of David, all these should 
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Dorneles (2012) declara existir uma conjectura que dentre os compositores dos 

salmos possam estar outros personagens importantes como Esdras, Isaías, Jeremias, 

Ezequiel e Ageu. E, para Hippolytus, a tradição aceita Esdras como compilador dos 

salmos em um único livro, após o cativeiro9. 

 

1.4 Data  

 

 O livro dos Salmos não foi escrito em uma única época e nem por um único 

autor. Em uma compilação com a diversidade de autores apresentada e os muitos 

salmos anônimos, não há como datar de forma precisa a composição do livro Salmos. 

Críticos bíblicos do passado tentavam datar os salmos em períodos anteriores a Davi. 

Outros estudiosos indicavam, serem os salmos, de um período pós-exílico por volta 

de 520 – 150 a. C.  

Após a descoberta do Ras Shamra houve uma mudança radical na datação 

dos salmos colocando-os no período do bronze (HARPER, 1967). Um estudo 

realizado por Vilaça (1995) data o período final do bronze entre 1200/1100 a 800/700 

a. C. Champlin (2001, p. 2055) sugere que “a maior parte dos salmos foi composta 

mais ou menos na época do primeiro templo de Jerusalém, ou seja, 1000 A. C., ou 

ligeiramente mais tarde.”  

 

1.5 Poesia Hebraica 

 

“Os salmos são composições poéticas; alguns foram, sem dúvida, compostos 

oralmente e de forma espontânea, enquanto outros foram obras literárias mais 

formais 10 ” (CRAIGIE, 1983, p. 35). A poesia hebraica trabalha com o ritmo do 

                                                           
be reckoned also to be by David. And if this be the case, it follows that those without any inscription 
are by those (writers) who are rightly reckoned, according to the titles, to be the authors of the psalms 
preceding these. On the Psalms. I. The Argument of the Exposition of the Psalms by Hippolytus, 
(Bishop) of Rome. http://www.newadvent.org/fathers/0502.htm. 
9 …”Esdra, as tradition says, having collected in one volume, after the captivity, the psalms of 
several”… On the Psalms. I. The Argument of the Exposition of the Psalms by Hippolytus, (Bishop) of 
Rome. http://www.newadvent.org/fathers/0502.htm. 
10 The psalms are poetic compositions; some were no doubt composed orally and spontaneously, 
wherea others were literary compositions in a more formal sense (CRAIGIE, 1983, p. 35 “tradução 
nossa”). 
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pensamento ou de sentido, chamado de paralelismo. De acordo com Pirot (et al, 

1957), paralelismo significa repetir uma idéia concreta usando variantes. 

Junior (2012) relaciona quiasmo, métrica, pares de palavras e metáfora como 

produtos do paralelismo. Shedd (1995), por sua vez, utiliza os termos paralelismo 

perfeito, paralelismo idêntico, paralelismo antitético, paralelismo simbólico, 

paralelismo cruzado ou quiástico, paralelismo imperfeito e ainda paralelismo 

gradativo. Brown et al (1986) argumentam que a poesia hebraica agrupa os versos 

em unidades maiores usando o alfabeto como base para essas agrupações, motivo 

pelo qual muitos salmos utilizam o alfabeto. 

Consideradas as definições básicas do nome do livro, sua divisão, autoria, 

datação e o tipo de poesia hebraica, passa-se ao estudo do salmo proposto. 

 

2 SALMO 150 

 

 O salmo 150 pertence ao quinto livro na divisão do saltério. Ele “funciona como 

uma breve, poderosa bênção para o quinto livro de salmos e para o Saltério inteiro11” 

(BELLINGER JR, 2012, p. 34). Na subdivisão do saltério, os salmos 146 a 150 são 

chamados de “salmos de aleluia” (DAHOOD, 1966, p. 32). Henry (1960) coloca este 

salmo no grupo “grande halel” onde, segundo ele, estão presentes os salmos em que 

a primeira palavra é halel.  A palavra chave no Livro de Salmos é “Aleluia”. Aleluia 

conclui o Livro de Salmos e pode ser considerado o coro de todos os outros salmos 

(MCGEE, 1991).  

 Fridlin et al (1999, p. 216) cita que, com este salmo, “o ser humano deve 

enriquecer seu próprio ser espiritual reconhecendo a grandeza e a benevolência, e 

louvando a Deus”. Burden (1991, s. p.) reconhece que “este breve salmo é pequeno 

no tamanho, mas é o maior volume da música. É a maior banda para o "grand finale". 

Esta "Musica Sacra" inclui todos os tipos de música.”12 

 Dahood (1970) apresenta que o Salmo 150 está preservado na 11QPsª e que 

imediatamente após ele há uma composição não canônica chamada “Hino para o 

Criador”.  

                                                           
11 ...functions as a brief, powerful benediction for the fifth book of psalms and for the entire Psalter 
(BELLINGER JR, 2012, p. 34, “tradução nossa”). 
12 Hierdie kort psalm is wel klein in formaat, maar die grootste in volume van musiek. Dis die grootste 

orkes vir die “grand finalé”. Hierdie “musica sacra” sluit alle moontlike musiekinstrumente in (“tradução 
nossa”).  
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2.1 Título 

 

 Na versão bíblica Almeida Revista e Atualizada, ele recebe o título de 

“Doxologia Final”. Já Clark (1999) declara que em nenhuma das versões hebraicas 

antigas conhecidas há título para o salmo, e nem autor. Champlin (2001) argumenta 

que nenhum dos últimos cinco salmos do saltério possuem anotações ou títulos. 

 

2.2 Autoria e data 

 

Não há subtítulo atribuindo a autoria deste salmo a qualquer escritor. Portanto, 

não é possível comprovar sua autoria. Se, entretanto, o comentário de Hippolytus 

estiver correto, Davi é o autor não apenas do salmo 150, mas dos salmos 146 ao 150, 

pois a autoria do salmo 145 é atribuída a Davi e todos os seguintes pertenceriam ao 

mesmo autor. Esse comentário está de acordo com a maior inferência a Davi como 

compositor que é citada por Ellen G. White (1923, p. 371 “tradução nossa”), “quão 

preciosas são as lições dos salmos. Deveríamos nos ocupar estudando os últimos 

quatro salmos de Davi”.13  

São divergentes os estudos quanto à autoria do salmo 150. Por exemplo, Smith 

(1996, s. p.) declara, “o ‘grand finale’ do coro aleluia é anônimo”, mas sugere ter sido 

escrito no período de Esdras e Neemias.14 Já Champlin (2001, p. 2055), sugere que  

 

um inspirado escriba pode ter trazido o livro V (Sal. 107 – 150) à 
existência, unindo-o aos livros I – IV, ao adicionar a sua própria 
composição (Sal. 146 – 150) como uma espécie de grande aleluia! 
Relativo ao Saltério inteiro. E isso pode ter ocorrido em cerca de 444 
A. C. (Sal 147.13), quando Esdras proclamou a renovação da 
adoração de Israel no segundo templo de Jerusalém. 

 

Plumer (1867) diz não ser irracional supor que Davi o tenha escrito, mas cita 

que Scott datou o salmo como sendo uma composição de 450 a.C. Spurgeon (1869, 

s. p. “tradução nossa”), citando William S. Plumer, escreve: 

                                                           
13 How precious are the lessons of this psalm. We might well devote study to the last four psalms of 
David. 
14 The grand finale of the Hallelujah chorus is anonymous. No doubt it comes from the period of Ezra-
Nehemiah. 
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“Aqui vemos a Davi, ou melhor, o próprio coração humano, com todas 
as notas de aflição, gozo, lágrimas e adoração que Deus lhe deu — 
poesia santificada em sua expressão mais elevada, um vaso de 
perfume derramado nos degraus do templo e espalhando sua 
fragrância desde o coração de Davi até ao coração de toda a 
humanidade”.15 

 

 Champlin (2001, p. 2521) chama a atenção para a trombeta que só era usada 

pelos sacerdotes. Segundo ele, 

 
Os outros instrumentos podiam ser usados apenas pelos levitas que 
não eram sacerdotes. Essa distinção entre os dois tipos de levitas 
poderia indicar uma data posterior, isto é, pós-exílica, para esta 
doxologia final. 

 

Com base na inferência de Ellen White em Davi ser o autor do salmo, Theiss 

(2011) argumenta que o período mais provável para a escrita do salmo 150 é entre a 

derrota de Golias e a segunda tentativa de Davi na condução da arca. Em II Samuel 

6:5 e I Crônicas 13:8 há uma lista de instrumentos, e muita euforia, usados na 

condução da arca de Quiriate-Jearim até a cidade de Davi. Um incidente fez com que 

Davi mudasse o destino da arca para a casa de Obede-Edom.  

A arca permaneceu por três meses até que Davi providenciasse a segunda 

remoção da arca. Agora, com humilhação de Davi, santificação dos levitas, sacrifícios 

a cada seis passos, e uma nova lista de instrumentos usados (II Samuel 6:15 e I 

Crônicas 15:16), a arca foi levada com sucesso até a cidade de Davi. Theiss ainda 

utiliza a lista de instrumentos feitos por Davi16 para a adoração no templo indicados 

em I Crônicas 25:1, 3 e 6. Encontra-se neste relato a primeira orquestra com 24 

instrumentistas (I Crônicas 15:19 – 24). Allen (2002) argumenta que a referência no v. 

3, do salmo 150, à trombeta de metal indica que a origem do salmo 150 é anterior a 

Crônicas. 

 

2.3 Salmos não canônicos 

 

                                                           
15 Here we see David, or rather the human heart itself with all its God given notes of grief, joy, tears, 
and adoration -- poetry sanctified to its highest expression; a vase of perfume broken on the step of 
the temple, and shedding abroad its odours from the heart of David to the heart of all humanity!  

16 I Crônicas 23:5 
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 Smargiasse (ed, 2014) apresenta a existência de um saltério siríaco medieval 

com cinco salmos apócrifos numerados de 151 a 155 e, segundo ele, a caverna 11 de 

Qumran guardava versões hebráicas dos salmos 151, 154 e 155. Clarke (1999) em 

seu comentário apresenta a existência, nas versões Siríaca, Septuaginta, Etiópica e 

Arábica, do Salmo 151. Para ele, este salmo não pode ser encontrado no texto 

Hebraico, nem Caldeu e também não é apresentado na Vulgata.  

Por muito tempo acreditou-se haver sido, o Salmo 151, uma criação dos 

compiladores da Septuaginta. Posteriormente, foi encontrado um pergaminho datado 

do I século contendo dois salmos não canônicos. Evidências de sua origem foram 

encontradas em Qumran. O salmo é da autoria de Davi quando esteve na luta com 

Golias. 

 

Salmo 151 
1 Salmo escrito especialmentex para David e fora do cômputo. 
Quando travou o singular combatey contra Goliat. 
 
Eu era o menor dentre os meus irmãos, 
o mais jovem na casa de meu pai. 
Eu levava a pastar o rebanho de meu paiz. 
2 Minhas mãos fabricaram uma flauta, 
meus dedos confeccionaram uma harpaa. 
3 Quem o anunciará a meu Senhor? 
 
O Senhor em pessoa ouveb. 
4 Ele enviou seu mensageiroc, 
ele me tomou do meio do rebanho de meu pai 
e me deu a unção do seu óleo. 
 
5 Meus irmãos eram belos e altos, 
e no entanto o Senhor não os preferiud. 
 
6 Eu fui enfrentar o filisteue. 
Ele me amaldiçoou pelos seus ídolos. 
7 Mas eu, arrebatei sua espada, decapitei-o 
e lavei a afronta dos filhos de Israel. 
 
x. Ou então: autógrafo. 
y. Qumran: Aleluia de David, filho de Jessé; sir.: ações de graças de 
David. 
z. (...) 
e. A passagem de Qumran é precedida do título Início das proezas de 
David, quando foi ungido pelo profeta de Deus. (GALACHE, 1994, p. 

1163). 
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 Caso a veracidade do Salmo 151 fosse comprovada, haveria quase a certeza 

da comprovação de autoria do Salmo 150 por Davi. Este fato tiraria qualquer 

questionamento referente à época em que “Davi” teria escrito que, todo o ser que vive, 

louve ao Senhor com instrumentos de cordas, sopros, percussão, e com danças. 

 

2.4 Composição 

 

 Shadd (1987) argumenta a indefinição em possuir o salmo uma existência 

prévia, ou ter sido escrito propositalmente como conclusão. Allen (2002) sugere que 

o salmo foi escrito para ser usado em algum culto. 

 No texto da Bíblia Hebraica Stuttgartensia (PARUNAK et al, 1990, s. p.)  o 

salmo 150 possui apenas 36 palavras.  

 
יַע ֻעּזֹו׃ 1  ְרקִּ  ַהְללּו ָיּה ַהְללּו־ֵאל ְבָקְדׁשֹו ַהְללּוהּו בִּ
ְגבּוֹרָתיו ַהְללּוהּו כְ  2  ֹרב גְֻדלֹו׃ַהְללּוהּו בִּ
ּנֹור׃ַהְללּוהּו ְבֵתַקע ׁשֹוָפר  3  ַהְללּוהּו ְבֵנֶבל ְוכִּ
ים ְועּוָגב׃ 4 ּנִּ  ַהְללּוהּו ְבֹתף ּוָמחֹול ַהְללּוהּו ְבמִּ
ְלְצֵלי ְתרּוָעה׃ 5 ְלְצֵלי־ָׁשַמע ַהְללּוהּו ְבצִּ  ַהְללּוהּו ְבצִּ
 ֹכל ַהְּנָׁשָמה ְתַהֵלל ָיּה ַהְללּו־ָיּה׃ 6

  
 O texto transliterado de acordo com a Bíblia em Hebraico Transliterado 17 

apresenta-se da seguinte forma: 

 
1 Halëlu Yâh halëluhu El bëqâdësho halëluhu birëqya uzo: 
2 Halëluhu vigëvurotayv halëluhu kërov gudëlo: 
3 Halëluhu bëteqa shophar halëluhu bënevel vëkhinôr: 
4 Halëluhu vëtôf umachol halëluhu bëminym vëugav: 
5 Halëluhu vëtsilëtsëley shama halëluhu bëtsilëtsëley tëruah: 
6 Kol hanëshamah tëhalel yah halëlu yah: 

 
 Há inúmeras versões bíblicas com traduções mais variadas, conforme será 

apresentado ao final deste capítulo, mas, chama a atenção a tradução de Fridlin et al 

(1999, p. 216) como segue. 

 
1 Louvado seja o Eterno! Vinde louvá-Lo em Seu santuário; louvai-O 
diante do firmamento, onde se manifesta Seu poder. 2 Louvai-O pela 
grandeza dos Seus atos, louvai-O como deve ser louvado por Sua 
extraordinária dimensão. 3 Louvai-O ao som do Shofar; louvai-O com 
o saltério e a harpa. 4 Louvai-O com melodias e ritmo; louvai-O com a 
música de órgãos e flautas. Louvai-O com o clangor de címbalos; 

                                                           
17 www.hebraico.pro.br 

http://www.hebraico.pro.br/
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louvai-O com altissonantes trombetas. 6 Que todos os seres vivos 
louvem ao Eterno! Louvado seja o Eterno! Haleluiá! 

 

2.5 Estrutura Poética 

 

 Gaeblein (1991, p. 878) apresenta o salmo 150 em quatro seções: a quem e 

onde louvar (v. 1), o que louvar (v. 2), como louvar (vs. 3 – 5) e por quem e a quem 

louvar (v. 6). Seguindo a estrutura abaixo: 

 
“A. Louvar o Senhor no céu (v. 1) 
 B. Louvar a grandiosidade de Deus (v. 2) 
 B’. Louvar o Senhor com grande intensidade (vs. 3 – 5) 
A’. Louvar o Senhor na terra (v. 6)” 

 

 Já Allen (2002) apresenta a dificuldade de justificar uma estrutura, por ser o 

poema tão pequeno. No verso 6 há uma mudança na construção verbal, o texto sai 

do imperativo para o particípio na conclusão. Allen ressalta uma estrutura na 

apresentação dos instrumentos musicais nos versos 3 – 5. São duas sequências de 

instrumentos de sopros, cordas e percussão, ABBC/BACC, separados ao meio pela 

dança. 

 Grande parte dos comentaristas divide a estrutura do Salmo 150 em três partes, 

sendo: Versos 1 e 2, 3 a 5 e verso 6. No entanto, pode ser dividido em duas partes, 

“louvor proporcionado a Deus” (vs 1 e 2) e “louvor proporcionado com a criação (vs 3 

a 6)”.Dahood (1970) defende que há paralelismo sinônimo no verso 1 e no verso 2. 

 

3 VERSÍCULO POR VERSÍCULO 

 

 As palavras do salmo serão estudadas, abaixo, seguindo a sequência dos 

versos18. Primeiro será apresentada a tradução de cada palavra do verso, segundo 

apresentado por Strong, com suas variantes apresentadas no texto, e logo após o 

comentário. Apenas três raízes são apresentadas no salmo mais de uma vez. São 

elas: Halal, 13 vezes; Yahh, 3 vezes; e, tselatsal, 2 vezes. Estas serão estudadas 

apenas na primeira vez de sua apresentação19. A numeração ao lado da transliteração 

                                                           
18 Para a transliteração e tradução das palavras hebraicas, foi utilizado a Strong’s Concordance, 

formato digital. 
19 Os versos em português estão de acordo com a versão Almeida revista e atualizada. 
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refere-se ao código da palavra de acordo com a Concordância Strong’s (STRONG, 

1890). 

 

3.1 Verso 1 

 

יַע ֻעּזֹו׃ ְרקִּ   ַהְללּו ָיּה ַהְללּו־ֵאל ְבָקְדׁשֹו ַהְללּוהּו בִּ

 Halëlu Yâh halëluhu El bëqâdësho halëluhu birëqya uzo: 

 Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário; louvai-o no firmamento, obra do seu 

poder. 

 Este verso traz um convite para louvar a Deus na sua morada e em todo lugar. 

Kidner (1987) sugere que tanto os moradores da terra quanto a hoste celestial são 

convocados a, em uníssono, louvarem a Deus, pois, assim como Sua glória enche o 

universo, o louvor a Ele não pode fazer menos. Champlin (2001) acrescenta, além dos 

anjos e homens, criaturas sem razão e coisas inanimadas devem louvar a Deus. 

 

 Hâlal (haw-lal’) – H1984 – הלל 3.1.1

 

 A Strong’s Concordance (2012, s. p. “tradução nossa”) dá a seguinte definição 

para halal.  

 
Uma raiz primitiva; ser claro (originalmente de som, mas usualmente 
de cor); brilhar; assim, fazer um show, vangloriar; e até ser 
(clamorosamente) doido; delirar; causativamente comemorar; também 
para neutralizar: - vangloriar, celebrar, elogiar, glória, dar [luz], se 
(fazer, fingir), louco (contra), dar-se em casamento, [cantar, ser digno 
de] louvor, ira ou fúria, de renome, reluzir20.  

 
 Holladay (2010) divide os significados de acordo com as construções verbais. 

No hifil: deixar brilhar e brilhar. No piel: louvar, cantar aleluia, ser louvado, festejado, 

digno de louvor e gabar-se. E no qal: estar confuso, iludido, escarnecer de, insensato 

e fingir-se de ou comportar-se como louco. No salmo 150, o verbo halal está no piel. 

 Harris et al (2012, p. 357) traduzem halal como brilhar, exaltar, louvar, 

vangloriar e ser louco, mas que normalmente refere-se ao louvor de divindades, 

                                                           
20 A primitive root; to be clear (orig. of sound, but usually of color); to shine; hence, to make a show, to 
boast; and thus to be (clamorously) foolish; to rave; causatively, to celebrate; also to stultify:-- (make) 
boast (self), celebrate, commend, (deal, make), fool(- ish, -ly), glory, give (light), be (make, feign self) 
mad (against), give in marriage, (sing, be worthy of) praise, rage, renowned, shine. 
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mesmo que sejam falsos deuses. Segundo eles, “esta raíz conota as idéias de estar 

sincera e profundamente agradecido, e de estar satisfeito em elogiar alguma(s) 

qualidade(s) superior(es) ou grande(s) feito(s) do objeto da ação”, ocorrendo 206 

vezes.  

 O uso mais frequente de halal é, em grande parte, nos salmos, e de uma forma 

imperativa, convocando o louvor a Deus. No salmo 150, das treze ocorrências, dez 

delas estão na forma imperativa (KRAUSS, 1989). Duas delas, versos 1a e 6b, 

apresentam a fórmula ַהְללּו (halëlu), seguido de ָיּה (Yâh), onde algumas versões 

traduzem como “aleluia”. Uma vez, ainda no verso 1, é apresentada ַהְללּו (halëlu) 

seguida de ֵאל (el). Nove ocorrências apresentam a fórmula ַהְללּוהּו (halëluhu). Apenas 

o verso 6a  apresenta halal como ְתַהֵלל (tëhalel), geralmente traduzido por “louvado”.  

 Barnes (1950) comenta que por doze vezes há o chamado para louvar ao 

Senhor, como se em cada uma delas, uma das doze tribos de Israel estivesse sendo 

convocada, até que todo o universo louve. 

  

 Yâh (yaw) – H3050 – יה 3.1.2

 

 Yâh, “Já o Senhor”. A Concordância Strong’s apresenta 48 ocorrências com o 

número H3050. Holladay (2010) o apresenta como forma alternativa para Yahweh, o 

nome de Deus. Para Schökel (1997), é uma forma abreviada do nome divino e 

frequentemente usado na fórmula יה הללו  (Halëlu Yâh). Segundo Ross (2008), após o 

exílio, os judeus, por considerarem sagrado o tetragrama יהוה (Yhwh) que forma o 

nome de Deus, não o liam em voz alta, a não ser em algumas formas abreviadas. 

 

 el (ale) – H410’ – ֵאל 3.1.3

 

 Berezin (1995) traduz como Deus, Senhor, divindade; força, poder e 

autoridade. Harris et al (2012) apresenta que os principais significados nas Escrituras 

são: ““deus” (deus pagão ou falso), “Deus” (o Deus verdadeiro de Israel) e, de modo 

menos frequente, “o poderoso” (referindo-se aos homens ou aos anjos)”. Mas defende 

que o uso predominante é ao verdadeiro Deus. 

 

 Qôdesh (ko’-desh) – H6944 – קדׁש 3.1.4
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 O Dicionário Strong’s traduz como um lugar sagrado, santificado, dedicado, 

santo, santuário; ocorrendo 464 vezes. Alguns estudiosos sugerem o sentido de 

“separar”, ser separado, mas Harris et al (2012) defende que raramente ocorre num 

sentido secular, portanto, a raíz é mais para apresentar o sagrado. Para Shedd (1995) 

a melhor definição é santuário, mas não é definido se santuário é paralelo ou contraste 

a firmamento. Ele sugere que, se é paralelo, então o louvor será ouvido no céu; se é 

contraste, o santuário deve ser considerado o templo. Deve começar no santuário 

terrestre e concluir com a contemplação de Deus em sua grandeza. 

 No texto, ְבָקְדׁשֹו (bëqâdësho), foi acrescentada a preposição  ְב (bê) que significa 

em, por, com (KELLEY, 2011, p. 52), formando “em santuário” traduzido por “em seu 

santuário”. 

 

 Râqîya (raw-kee’-ah) – H7549 – רקיע 3.1.5

 

 Uma expansão, o firmamento ou aquilo que é visível no céu; ocorrendo 17 

vezes (Strong’s Dictionary). Berezin (1995) a traduz como firmamento, céu, dossel ou 

cobertura. Harris et al (2012) argumenta que râqîya “identifica a vastidão celeste 

criada por Deus”.  

 Como no caso anterior, há o acréscimo de uma preposição  ִּב (bi) formando a 

palavra  יַע ְרקִּ  .”em firmamento” traduzido por “no firmamento“ (birëqya) בִּ

 

 ôz(oze) – H5797‘ – עזו 3.1.6

 

 Com várias aplicações, ‘ôz geralmente é usado para força, segurança, 

majestade e poder; basicamente em referência à divindade (Strong’s Dictionary). 

Ocorre 92 vezes em suas variadas formas. 

 Aqui a palavra  ֹֻעּז (‘ôz) recebe o sufixo ֹו que significa “seu” ou “sua”, onde a 

tradução seria “seu poder”, “sua majestade”. (ROSS, 2008, p. 118). 

 

3.2 Verso 2 

 

ְגבּוֹרָתיו ַהְללּוהּו כְ    ֹרב ֻגְדלֹו׃ַהְללּוהּו בִּ
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 Halëluhu vigëvurotayv halëluhu kërov gudëlo: 

 Louvai-o pelos seus poderosos feitos; louvai-o consoante a sua muita 

grandeza. 

 Allen (2002) apresenta a existência de um paralelismo entre os versos 1 e 2. 

Segundo ele, o verso 1 apresenta o local onde Deus deve ser adorado e o verso 2 

traz as causas, o porquê, dessa adoração. Champlim (2001, p. 2522) diz: “Este 

versículo tem sido cristianizado para indicar a obra remidora de Cristo, a qual leva 

todos os homens a agradecer e clamar o aleluia por causa da salvação, que, para o 

homem, é a boa obra final”. 

 

 Gebûrâh (gheb-oo-raw) – H1369 – גבורת 3.2.1

 

 O Dicionário Strong´s traduz como força, implicando valor e vitória. Harris et al 

(2012) dá o significado de poder, referindo-se ao poder real. Refere-se geralmente a 

Deus e apresenta 63 ocorrências. 

 O termo usado aqui é ְגבּוֹרָתיו  com o (vi) בִּ  Recebe a preposição .(vigëvurotayv) בִּ

sufixo יו (yv) traduzindo-se “por seu poder”. 

 

 Rôb (robe) – H7230 – כרב 3.2.2

 

 Um adjetivo que significa grande quantidade ou qualidade; em dimensão, em 

número, em itensidade e em importância podendo ser: chefe, magno ou poderoso. 

(SCHÖKEL, 1997). Ocorre 147 vezes. Rôb também recebe o sufixo ב, “seu” e o termo 

transforma-se em  ְֹרבכ  (kërov), “sua grande”. 

 

 Gôdel (go’-del) – H1433 – גדלו 3.2.3

 

 Holladay (2010) define como grandeza, majestade, grandes feitos. Harris et al 

(2012) argumenta que seu sentido sobrepõe-se ao de rabab e rabâ, não referindo-se 

a número mas sim a tamanho, importância. Neste verso é apresentado como 

grandeza de Deus.  
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 Plumer (1867, p. 1209), ao comentar o verso 2b, prefere usar “excelência de 

Sua grandeza” ou “grandiosidade de Sua grandeza”. Já Dahood (1970, p. 360) prefere 

a versão de Briggs “louvai-O por espalhar sua força, seu poder”. 

   

3.3 Verso 3 

 

ּנֹור׃   ַהְללּוהּו ְבֵתַקע ׁשֹוָפר ַהְללּוהּו ְבֵנֶבל ְוכִּ

 Halëluhu bëteqa shophar halëluhu bënevel vëkhinôr: 

 Louvai-o ao som da trombeta; louvai-o com saltério e com harpa. 

 Os versos 3 a 5, apresentam uma relação de instrumentos musicais, com a 

dança, indicados para uso no louvor a Deus. Allen (2002) cita que estes instrumentos 

ampliavam o louvor da voz e do coração. De acordo com a estrutura sugerida por 

Gaebelein, vista anteriormente, estes versos convidam a um louvor ao Senhor com 

grande intensidade. Barnes (1950) comenta que, desta vez, o convite a louvar ao 

Senhor não foi simplesmente com um instrumento de dez cordas, mas com dez 

instrumentos. 

  

 Têqa‘ (tay-kah’) – H8629 – תקע 3.3.1

 

 Para a Concordância Strong’s esta é a única ocorrência de têqa‘. O Dicionário 

Strong’s traduz como som; um som muito alto como um trompete tocado com muita 

força, como uma explosão. Ao termo foi acrescentada a preposição  ְב (bê) traduzido 

“com som de”. Diferente de taqa‘ que significa golpear, atingir, bater palmas, soar 

(instrumento) (HARRIS et al, 2012). 

 

 Shôphâr (sho-far’) – H7782 – ׁשֹוָפר 3.3.2

 

 Strong (1890, p. 114, Hebrew and Chaldee Dictionary - HCD) diz que, tanto 

pode ser escrita ׁשֹוָפר (shôwphâr) como ֹׁשָפר (shôphâr) e traduz como “corneta”, “trompa 

curva” ou “trompete” (ANEXO A). Harris et al, (2012, p. 1609) traduz como “chifre de 
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carneiro” e cita que o vocábulo é empregado 72 vezes. Segundo ele, “no AT sempre 

designa o instrumento musical curvo feito de chifre de carneiro”.21 

 

 Nêbel (neh’-bel) – H5035 – ֵנֶבל 3.3.3

 

 Para Strong (1890), nêbel pode ser um saco de pele de animal para transportar 

líquidos, jarro, vaso, recipiente ou reservatório, lira ou saltério (ANEXOS B e C). Harris 

et al, (2012) acrescenta pele, odre e cântaro ao significado. Segundo ele, a palavra é 

usada 27 vezes como instrumento musical, e em três delas, foi em um contexto de 

folia ímpia. Por receber a preposição  ְב (bê), ְבֵנֶבל (bënevel) é traduzida por “com 

saltério” ou “com lira”. Holladay (2010, p. 320) apresenta nêbel sendo traduzido por 

“jarra (de armazenagem) para vinho, óleo, trigo, farinha e instrumento de cordas”. 

 

ּנֹור 3.3.4  Kinnôr (kin-nore‘) – H3658 – כִּ

 

 Hasenack (1987, p. 102) traduz como “harpa” (ANEXO D). Já Holladay (2010, 

p.226) traduz como “lira (instrumento de cordas c. prancha ou caixa de ressonância)”. 

Harris et al, (2012) defende que provavelmente o kinnôr era uma lira e não uma harpa, 

pois, as liras aparecem em varias pinturas e esculturas antigas. A Concordância 

Strong apresenta 42 ocorrências e a traduz como harpa. No texto em estudo, kinnôr 

recebe a conjunção  ְו (vê), “e”, tornando-se ּנֹור  .”e harpa” ou “e lira“ ,(vëkhinôr) ְוכִּ

 

3.4 Verso 4 

 

ים ְועּוָגב׃  ּנִּ  ַהְללּוהּו ְבֹתף ּוָמחֹול ַהְללּוהּו ְבמִּ

Halëluhu vëtôf umachol halëluhu bëminym vëugav: 

Louvai-o com adufes e danças; louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. 

 

 Tôph (tofe) – H8596 – ֹתף 3.4.1

 

                                                           
21 Neste capítulo será apresentada apenas a tradução dos termos hebraicos. Os instrumentos serão 
analisados e estudados no próximo capítulo. 
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 Strong (1890) apresenta 17 ocorrências e traduz como: pandeiro, tamborim, 

tamboril e adufe (ANEXO E). Clarck (1999) ainda sugere “tontom” ou “tímpano”. 

Lockward (1999) afirma que o termo vem da raíz “tof” que significa “golpear”. Afirma 

que este instrumento é sempre utilizado em momentos de alegria, festa e 

acompanhado por dança. Harris et al (2012, p. 1656) cita que “o substantivo top é um 

termo genérico para tamborins e tambores médios (os instrumentos de percussão 

mais comuns nos tempos antigos)”. Tofe recebe a conjunção  ְו (vê), tornando-se ְבֹתף 

(vëtôf).  

 

 Mâchôl (maw-khole) – H4234 – ָמחֹול 3.4.2

 

 Para Strong (1890) e Horn (1978) é dança, e apresenta 6 ocorrências do termo. 

Clark (1999) declara que nunca significa dança e, trata-se de uma espécie antiga de 

violino. Smith (s.d.) diz ser um instrumento musical usado para acompanhar a dança 

mas que muitas vezes é traduzido por dança. Já Harris et al (2012) comenta que a 

dança pode simplesmente significar alegria. 

 As 6 ocorrências do termo são: Sl 30:11; 149:3; 150:4; Jer 31:4, 13; e Lam 5:15. 

Nem todas as versões traduzem como dança. Um exemplo é a versão Revista e 

Atualizada de João Ferreira de Almeida que no Sl 30:11 traduz como folguedos e no 

Sl 149:3 como flauta. Gaebelein (1991) declara que a adoração a Deus com música e 

dança era comum no AT. Unger (1981) comenta que os movimentos rítmicos 

acompanhados por tamborim e lira eram comuns em momentos solenes de alegria e 

celebração. Anderson (1989) vai mais além e cita que a dança era comum em cultos.  

Champlim (2001) declara que a dança era feita pelos leigos. 

 Silva (2014, p. 4) argumenta que machol deriva de uma palavra que significa 

“volta” o que poderia significar “girar em roda com alegria”, a Bíblia de Lutero traz essa 

idéia. Cita, ainda, que Clemente de Alexandria traduziu o termo como “coral que 

responde em eco”. Santo Agostinho de Hipona também defendia a tradução de 

machol como coral (HIPPO, 2012). Douglas (2003) alega que o AT apresenta 

ocasionalmente a dança apenas como uma fonte de diversão mas que por trás há 

sempre um significado religioso. 

 Nelson (1975) comenta que as danças eram geralmente feitas por mulheres, 

mas que, nunca existiam, nestas danças, incentivos sensuais, como é comum hoje, 
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pois geralmente dançavam diante de Deus. Buckland (1957) acrescenta que em 

nenhum caso encontramos homens dançando com mulheres. Born (1977) escreve 

que a dança, como expressão dos sentimentos, até poderia ser uma forma de culto, 

mas Israel conhecia também as danças profanas. E complementando, Davis (2002) 

diz que a dança era sim comum como parte da cerimônia religiosa para os hebreus e 

principamente para os pagãos na adoração aos ídolos. 

 Calvin (2012) defende que em nenhuma versão deveria ser dança, mas sim, 

flauta. Cita que Parkhurst entendia ser um instrumento de sopro tubular, como uma 

flauta ou um pífano. 

 Tem sido usado o relato do rei Davi dançando, por ocasião da transferência da 

arca do concerto, para justificar a dança atual, entretanto, White (2007b, p. 707) afirma 

que  

a música e dança, em jubiloso louvor a Deus, por ocasião da mudança 
da arca, não tinham a mais pálida semelhança com a dissipação da 
dança moderna. A primeira tendia à lembrança de Deus, e exaltava 
Seu santo nome. A última é um ardil de Satanás para fazer os homens 
se esquecerem de Deus e o desonrarem. 

 

 Machol recebe a conjução ו (vav) que é escrita como ּו (sureq), traduzida por 

“e”, sendo assim escrita ּוָמחֹול (umachol) que quer dizer “e dança”.  

 

נ 3.4.3  Mên (mane) – H4482 – מִּ

 

 Strong (1890, p. 68) declara ser esta uma raíz não utilizada ocorrendo apenas 

2 vezes, sendo, Sl 45:8 e 150:4; e que pode significar “repartir”, “uma parte”, “um 

acorde musical” e “instrumento de cordas”. O termo apresentado no verso é ים ּנִּ  ְבמִּ

(bëminym). Separando a preposição  ְב (bë) que significa “com” sobra o termo ים ּנִּ  מִּ

(minym). Rasenack (1987, p. 130) e Holladay (2010, p. 283) traduzem como “corda” e 

no plural “instrumentos de corda”. Já Harris et al (2012, p. 849) traduz como “corda de 

harpa”. 

 

 ûwgâb (oo-gawb’) – H5748‘ – עּוָגב 3.4.4

 

 Traduzido por “órgão” por Strong (1890, p. 86) e Berezin (1995, p. 495), ‘ûwgâb 

dá o sentido de respiração, podendo ser um instrumento musical de cana. Harris et al 
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(2012, p. 1074) já traduz como “flauta” ou “caniço de junco”. Holladay (2010, p. 378) 

apresenta como uma “flauta vertical”. Já Koehler e Baumgartner (1958, p. 685) 

simplesmente traduzem como “flauta”. 

 O termo ‘ûwgâb recebe a conjução ו (vav) formando ְועּוָגב (vëugav) que algumas 

versões traduzem como “e órgão” e outras traduzem como “e flauta”. Allen (2002) 

apresenta como um instrumento de sopro, uma flauta, de som sóbrio, com tom 

carregado. Anderson (1989) também entende como flauta e ainda acrescenta que 

provavelmente este era um instrumento usado em atividades seculares e que somente 

aqui é mencionado em atividade religiosa. Como visto, a maioria dos especialistas 

preferem flauta a órgão. 

 

3.5 Verso 5 

 

ְלְצֵלי ְתרּוָעה: ְלְצֵלי־ָׁשַמע ַהְללּוהּו ְבצִּ   ַהְללּוהּו ְבצִּ

 Halëluhu vëtsilëtsëley shama halëluhu bëtsilëtsëley tëruah: 

 Louvai-o com címbalos sonoros; louvai-o com címbalos retumbantes. 

 O verso 5 apresenta dois instrumentos que aparentemente possuem o mesmo 

nome mas que, segundo Anderson (1989), são de diferentes tipos e produzem 

diferentes sons. 

 

ְלְצל 3.5.1  Tselâtsal (tsel-aw-tsal’) – H6767 – צִּ

 

 Barulho, ruído, zumbido, grilo, chocalho, címbalo (ressoar), gafanhoto, 

sombreamento e lança ou arpão (STRONG, 1890, p. 100). A raíz do termo é tinir, 

estremecer. O termo aqui é ְלְצֵלי  .”é a conjunção “com (vë) בְ  ,onde (vëtsilëtsëley) ְבצִּ

ְלְצֵלי  ְתרּוָעה e, no verso 5b, por (shama) ָׁשַמע vem, no verso 5a, seguida por (tsilëtsëley) צִּ

(tëruah).  Harris et al (2012) diz que esses instrumentos eram usados em ocasiões 

importantíssimas.  

 Koehler e Baumgartner (1958) exlicam que ְלְצֵלי־ָׁשַמע  eram (tsilëtsëley shama) צִּ

pequenos pratos de metal empurrados um sobre o outro que tilintavam em um som 

estridente (ANEXO E). Já o ְלְצֵלי ְתרּוָעה  eram pratos grandes e (tsilëtsëley tëruah) צִּ

pesados batidos um no outro. Keil e Delitzsch (2006) interpretam como dois tipos de 
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castanholas. Um par pequeno de som estridente e um par maior com um som mais 

profundo e intenso.  

 Clarke (1999) comenta que eram duas placas ocas de bronze que produziam 

um som estridente quando batidos um contra o outro. 

 

 Shêma‘ (shay’-mah) – H8088 – ָׁשַמע 3.5.2

 

 Algo que é ouvido, como, um som, rumor, anúncio; ou mesmo ouvir um 

relatório, um discurso (STRONG, 1890). Berezin (1995) traduz como som, sonoridade 

musical. Harris et al (2012) apresenta esta como a única ocorrência de shema‘ e a 

traduz simplesmente como som. Davidson (1850) apresenta como: o ato de ouvir, 

reportagem, rumor, som ou música. 

 

 Terû‘âh (ter-oo-aw’) – H8643 – ְתרּוָעה 3.5.3

 

 Para Strong (1890), é um clamor, uma aclamação de alegria ou um grito de 

guerra, um clangor de trombetas, um alarme, alegria júbilo, ruído alto, um regozijo. 

Koehler e Baumgartner (1958) apresenta como um sinal de alarme, um grito ou 

exclamação de alegria, um sinal dado por algum instrumento como o trompete. Harris 

et al (2012, p. 1413) comenta que o substantivo indica a exultação do louvor a Deus. 

Literalmente “címbalos de ‘estrondo’”. 

 A idéia passada no verso 5 é de pratos com diferentes tamanhos, como os 

existentes hoje, usados em bandas e orquestras. São diversos os tamanhos dos 

pratos à disposição de um percussionista, produzindo uma diferente gama de timbres 

e volumes de som, que vai desde a soalha (pequeno par de pratos comum em 

pandeiros) ao tantã (prato único chegando a medir 1 mt).  

 

3.6 Verso 6 

 

 ֹכל ַהְּנָׁשָמה ְתַהֵלל ָיּה ַהְללּו־ָיּה׃

Kol hanëshamah tëhalel yah halëlu yah: 

Todo ser que respira louve ao Senhor. Aleluia! 
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 Kôl – ֹכל 3.6.1

 

 Harris et al (2012) explica que kol é uma partícula muito comum que significa: 

todo, toda, todos, todas, cada, qualquer, a totalidade de, e tudo. 

 

 Neshâmâh (nesh-aw-maw’) – H5397 – ְּנָׁשָמה 3.6.2

 

 Uma nuvem, vento, respiração vital, inspiração divina, intelecto. De forma 

concreta, um animal, uma explosão, inspiração, alma ou espírito (STRONG, 1890, p. 

81). Hasenack (1987) acrescenta, no plural, seres (que respiram). Koehler e 

Baumgartner (1958) cita, entre outras definições, cada coisa que respira, ou, cada ser 

que respira. Para Holladay (2010, p. 352) a tradução é “tudo o que respira”. Harris et 

al (2012) apresenta que neshâmâh trás o sentido de fôlego de vida quando faz 

referência ao homem. Segundo ele, a exata tradução depende do contexto em que é 

usado. 

 

4 VERSÕES E TRADUÇÕES 

 

 Existem inúmeras versões e traduções do texto bíblico. Para a maioria dos 

textos modernos, é utilizada a versão hebraica baseada no Codex de Leningrado 

reproduzida na Bíblia Hebraica Stuttgartencia. Outra importante fonte hebraica é o 

Codex Allepo, praticamente a base da Torá. No latim encontramos a Vulgata, criada 

para os cristãos que não liam grego ou hebraico.  

 A principal versão em inglês é a King James, uma tradução encomendada pelo 

rei James. Já para o espanhol, a versão Reina – Valera, traduzida por Casiodoro de 

Reina e revisada por Cipriano de Valera, é a principal. Para o alemão, a contribuição 

foi de Matinho Lutero conhecida por A Bíblia de Lutero. A Bíblia de Jerusalém é uma 

importante produção francesa dirigida pela Escola Bíblica de Jerusalém. 

 A Vulgata (1977) no v. 4 apresenta uma tradução diferenciada. É utilizado 

tímpanos e coro, cordas e órgão de tubos. A Septuaginta (RAHLFS, 1965) é similar 

na tradução deste verso. A Bíblia de Jerusalém (GIRAUDO, 1985, pp. 788 - 9) 

apresenta a tradução, v. 2, “façanhas” e “grandeza imensa”. No v. 4 a tradução é 

flauta, e não orgão. A versão de Reina e Valera (1999) é similar em sua tradução. 
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Lutero (1950), em sua tradução, dá a entender que a dança do v. 4 seria uma dança 

de roda. A Bíblia Tradução Ecumênica (1994, p. 1162) apresenta, no v. 3a, “Louvai-o 

com toques de trompa”, e no v. 5b, “címbalos da ovação”. 

 As opções são variadas quando a intensão é defender um ponto de vista. Para 

aqueles que não concordam com a “dança” no v. 4, há a opção “coro” ou “coral”, ou 

até mesmo, uma espécie de violino. Se o estudante da Bíblia entende que a maioria 

das versões, e teólogos, defendem a tradução correta de machol como “dança”, mas 

não concorda, pode usar a “dança em roda” de Lutero. O mesmo pode ocorrer com 

“órgão” e “flauta”. O fato é que a dança religiosa, ou litúrgica, hebraica, em nada se 

compara com as danças modernas, então, não há necessidade de mudar o texto de 

seu sentido original. Apenas deve-se entender, não ser necessário hoje, no louvor a 

Deus, uma dança que irá desonrá-lo. 

 

5 O SALMO 150, UMA BASE 

 

 Este salmo tem sido muito discutido e usado para defender que Deus aceita 

qualquer tipo de louvor. Como já visto, não há como fugir à realidade da existência de 

instrumentos de percussão e dança no texto. O que precisa ser esclarecido é o 

contexto da escrita. Como não existem provas da autoria e data da composição do 

texto, senão sugestões e inferências, o contexto poderá nortear, e este será abordado 

em outro capítulo. 
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CAPÍTULO 3 

 

OS INSTRUMENTOS MUSICAIS ANTES DO TEMPLO DE SALOMÃO 

 

 Desde os primórdios da humanidade o ser humano já louvava a Deus de formas 

variadas. Adão e Eva, tanto no Éden quanto fora dele, sempre prestaram louvor a 

Deus. Cada geração que passava era possível encontrar homens e mulheres 

tementes a Deus e que prestavam verdadeiro louvor e adoração. Abel, Enoque, Noé, 

Abraão, Isaque, Jacó e José são grandes exemplos encontrados nas Escrituras 

Sagradas. Por sua fidelidade e fé, Deus havia prometido que Abraão seria pai de uma 

grande nação. A descendência de Abraão tornou-se um grande povo, Israel. Entre 

todos os povos, Deus escolheu Israel para conservar entre os homens o 

conhecimento de Sua lei e ser a fonte de salvação e verdadeiro louvor diante do 

mundo. (WHITE, 2007b) 

Devido a fome que assolou toda a região, José, então governador do Egito, 

trouxe sua família para habitar no Egito. Cresceram e se multiplicaram e, por causa 

da sabedoria de José, a princípio não eram escravos mas, “...se levantou novo rei 

sobre o Egito, que não conhecera a José” (WHITE, 2008a, p. 104) que escravizou e 

oprimiu o povo de Israel. Após quatrocentos anos no Egito, o povo havia se 

corrompido pela idolatria e Deus chama Moisés para falar a Faraó e libertar o povo 

pois Deus queria que Seu povo obedecesse Suas leis, e compreendendo o caráter 

sagrado e duradouro delas, estabelecesse o fundamento de muitas gerações que 

louvariam e obedeceriam ao Deus verdadeiro (WHITE, 1923). 

Israel atravessaria o deserto em direção à Canaã e nesta caminhada 

aprenderia a depender de Deus e a obedecê-lo. Por ser ainda um povo nômade, Viana 

(1999) argumenta ter, Moisés, provavelmente, disponibilizado, fora do campo, uma 

tenda para ali ser feita a adoração a Deus chamada tenda da congregação. Após 

algum tempo, Deus dá as instruções para a construção do Tabernáculo, um santuário 

móvel para a habitação de Deus no meio de Seu povo. Este Tabernáculo foi a morada 

de Deus até a construção do templo por Salomão. 

Ao deparar com o Salmo 150 que convida todo o ser que respira a louvar ao 

Senhor fazendo o uso de instrumentos musicais, faz-se necessário entender a música, 

seu papel e sua utilização nas Escrituras Sagradas. 



34 
 

 
 

 

1 MÚSICA: DEFINIÇÃO E ORIGEM 

 

1.1 Definição 

 

 Uma definição comum, e tavez a mais utilizada, diz: música é a arte de 

combinar os sons. Entretanto, Longfellow, citado por Spalding (1920) declara que a 

música é a linguagem universal da humanidade e argumenta que a música não pode 

ser definida, ela é uma glória especial. Algumas personalidades, porém, foram mais 

além e deram um brilho ao significado. Bill Ichter (1976, pp. 09 e 10) apresenta 

algumas destas definições: 

 
Louis Spohr, violinista alemão, disse: “A música é a consagração do 
som”. Karl Maria von Weber, compositor germânico, falou: “A música 
é o próprio amor”. Robert Schumann (...), se expressou assim: “A 
música é o transbordar de um espírito belo”. Frans Liszt, pianista e 
compositor húngaro, escreveu: “A música é a linguagem universal, 
porque todos os sentidos humanos são expressos por ela e feitos bem 
claros a todos os homens”. Longfellow, poeta americano, deixou a 
seguinte frase: “A música é a língua falada pelos anjos”. O inglês Hunt 
disse: “A música é o remédio para um coração quebrantado”. Martin 
Luther afirmou: “A música é um dos magníficos e deleitáveis presentes 
que Deus nos tem dado”. (...) Beethoven, o mestre de Bonn, declarou: 
“A música faz jorrar fogo do espírito do homem”. 
 

Champlin (2001, p. 4833) citando alguns poetas conclui: 

 
Música, o maior bem que os mortais conhecem, 
E de tudo quanto temos abaixo dos céus.  

(John Addison) 
A música exalta cada alegria, suaviza cada tristeza, 
Expele enfermidades, abranda cada dor, 
Subjuga o poder do veneno e da praga.  

(John Armstrong) 
Com razão diz-se que a música é a língua dos anjos.  

(Thomas Carlyle) 
A música tem encantos que aplacam o peito selvagem, 
Que amolece as rochas e dobram o carvalho nodoso. 
 (William Congreve) 
 

Entre tantas definições, chama a atenção, a definição de Aristóteles “A música 

é celeste, de natureza divina e de tal beleza que encanta a alma e a eleva acima da 

sua condição”. 
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1.2 Origem 

 

Quanto à origem, Michels (2003) declara que não é conhecido o início da 

música, mas que mitos antigos atribuem a uma origem divina, pertencendo à esfera 

do culto, e o som sendo a evocação do invisível. Ichter (1976) fornece diversas teorias 

sobre a origem da música, como: Schopenhauer apresenta como uma arte 

independente do mundo visível; Darwin sugere que começou com os animais; os 

egípcios afirmavam ser a música o símbolo do universo; os hindus acreditavam que 

vinha diretamente dos céus. Cita, ainda, que Longford, no livro “Music and Religion”, 

observa que a maioria das raças crêem que a música é de origem divina, mas os 

hebreus, segundo ele, acreditavam ser a música de origem secular tornando-se, 

posteriormente, o principal elemento da adoração. 

Os defensores dos períodos de milhões de anos de desenvolvimento da terra 

argumentam ter, supostamente, sido a música originada apenas após o aparecimento 

do homem. Candé (1994) afirma não existir nenhum dado científico para estabelecer 

a origem dos fenômenos musicais. Para ele, no pensamento evolucionista, inicia-se 

com batidas e objetos sacudidos para depois iniciarem as imitações pela boca e 

laringe, evoluindo na fala e posteriormente no canto. Apenas milhares de anos depois 

é que, de forma mágica, surgiriam os primeiros instrumentos musicais. Apresenta uma 

lenda na Índia em que o deus Shiva ensina a música aos homens há seis mil anos 

antes da nossa era. Mas, segundo ele, o mais antigo documento musical conhecido 

da época histórica é uma placa esculpida, de xisto, que possui dançarinos 

mascarados tocando flauta, datada de 3500 a.C. 

Para o Cristianismo, não há dúvidas de que a música seja de origem divina. 

Ellen G. White (2000b) declara que a música é de origem celestial. Em Jó 38:4 – 7, 

Deus pergunta a Jó onde ele estava quando o Senhor fundava a terra. Quando as 

estrelas da alva juntas alegremente cantavam e os filhos de Deus jubilavam. Este 

texto apresenta que a música existia antes da fundação da terra. Quando já criada e 

habitada a terra pelo santo par, existia o momento de cantar. Ellen G. White (2008a) 

apresenta que na hora de entoar alegres e felizes cânticos de louvor a Deus, Satanás, 

que havia dirigido o coro celestial, que dava o tom e todos os anjos o acompanhavam 

em gloriosos acordes musicais, estava presente.  
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No entanto, a primeira referência à música na Bíblia está em Gen. 4:21, anterior 

ao dilúvio, apresentando Jubal, descendente de Caim, como o pai dos que tocam a 

harpa e a flauta. Macho e Bartina (1963) e Butler (1991) defendem que o próprio nome 

de Jubal indica um instrumento feito de chifre de carneiro chamado yôbel.  

M’Clintock e Strong (1883), citando Chardin, relatam que os Persas e Árabes 

chamam músicos e cantores de Kayme, descendentes de Caim. Cita ainda que 

Schneider sugere a música vocal religiosa tendo seu princípio com Maalalel, terceiro 

depois de Sete (Gen 5:12), pois seu nome significa “louvar a Deus”, mas o primeiro 

cântico registrado é o de Miriam (Ex. 15:1, 20) celebrando a passagem pelo Mar 

Vermelho (UNGER, 1969). Autores medievais fazem referência a Jubal como o 

inventor da música mas não há registros do uso que Jubal dava a seus instrumentos. 

As descobertas que documentam a utilização da música são de períodos posteriores 

ao dilúvio.  

 

 

2 UTILIZAÇÃO DA MÚSICA NAS ANTIGAS CIVILIZAÇÕES 
 

  

 Os registros, artefatos e textos cuneiformes, apontam a Mesopotâmia, o Egito 

e a China como as tradições musicais mais antigas. Mas todos esses registros 

encontrados são datados posteriores ao dilúvio, cataclisma que foi conservado por 

textos caldeus, indianos e hebreus, como os textos, bíblico e epopéia de Gilgamesh. 

A música, quer o canto ou o uso de instrumentos, sempre foi utilizada, nas 

antigas civilizações, em diversas situações do cotidiano expressando todo e qualquer 

sentimento. Encontra-se declarações de sua utilização em celebrações como colheita, 

vitória militar, avanço do exército, nascimento de uma criança e dias festivos. Quer 

em momentos religiosos ou seculares, era sempre comum a presença da música até 

mesmo em funerais, não muito diferente dos dias atuais. 

Bromiley (1992) apresenta achados arqueológicos do IV e III milênio a.C., do 

cemitério real de Ur, demonstrando que a música tinha um lugar muito especial na 

vida secular e familiar da antiga cultura Suméria (ANEXO F). As descobertas de três 

tábulas babilônicas, instrumentos e representações de cenas musicais revelam uma 

teoria elaboradíssima, apesar de não haver notação, e uma arte refinada que fazia 

uso de flautas de prata e de cana (bambu), da harpa, da lira (podendo ter de cinco a 
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onze cordas), de alaúde, do timpanão (uma harpa elamita de cordas percutidas) e de 

címbalos (CANDÉ, 1994). Crim (1976) apresenta um peça musical completa, um hino 

para culto à deusa Nikkal, encontrada em Ugarit datando de 1400 a.C. 

 Michels (2003) declara que a Mesopotâmia, por ocupar uma posição central, 

teve forte influência sobre os países vizinhos. Por este motivo, tanto a música como 

os instrumentos da Mesopotâmia são encontrados nestes países ainda que 

modificados. Era uma prática comum ao conquistar-se um território, poupar os 

músicos dos povos estrangeiros e muitas vezes apropriar-se da sua música pois era 

considerado um bem muito valioso. A Palestina mantinha um intercâmbio musical 

tanto com a Mesopotâmia como com o Egito. No Egito, além do uso doméstico e 

religioso, a música era usada por dançarinas diante dos faraós. 

Na mitologia grega, já em uma época posterior, acreditava-se que, por ter sido 

inventada por deuses e semideuses, a música possuía poderes mágicos capazes de 

curar enfermidades, purificar o corpo e a mente, e realizar milagres na natureza. Essas 

crenças podem ter surgido em períodos mais antigos pois Davi foi chamado para curar 

os tormentos do rei Saul com o tanger de sua harpa (GROUT, 1986). 

 Já a música hebráica, perdeu, por séculos, a chance de ser comprovada, pois 

acreditava-se que não seriam encontrados artefatos em escavações devido a idéia 

pré concebida da proibição bíblica de esculturas presente no segundo mandamento. 

Ainda assim, graças ao relato bíblico, a cultura musical hebráica possui uma grande 

quantidade de informações e estudo (MACHO, BARTINA, 1963). 

A música hebráica sofreu uma forte influência mesopotâmica e egípcia. Os 

instrumentos musicais foram muito usados na cultura hebráica, mas a arte que 

prevalecia era o canto. Sua música era utilizada tanto em ambiente de culto como 

secular. A cultura caananita, pagã, utilizava a música para explorar a sensualidade e 

a sexualidade e, em alguns momentos, influenciou a cultura hebráica (VANHOOZER, 

2005). 

 

3 OS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO AT 

 

Encontra-se no AT instrumentos musicais de cordas, sopros e percussão. 

Chafer (1949) declara que os hebreus faziam instrumentos de cedro, sândalo, couro, 

intestino, bambu, marfim, concha, ouro, prata e bronze. Tenney (1967) apresenta a 
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existência de: kinnôr, lira; ugab, flauta; toph, tambourim; pa’amon, sino; shophar ou 

keren, corneta; hatsotsrâ ou hasora, trompete; nebel, harpa; asor, saltério; halil ou 

abub, oboé; mnaamin, chocalho; seslim e metsiltayim, címbalos; e shalishim, triângulo. 

Negev (1996) ainda acrescenta: alamoth, com identificação desconhecida; gittith, 

possível grupo de instrumentos; mahol, que pode ser uma espécie de flauta ao invés 

de dança; minnim, instrumento de cordas não identificado; e neginoth, não 

identificado. Entretanto, Orr (1915), argumenta que alamoth, gittih, mahol e neginoth 

são apenas formas de cantar determinados salmos.  

 

3.1 Cordas 

 

 A família dos instrumentos de cordas atual é extensa. Encontra-se instrumentos 

dedilhados (ex. Violão, Harpa), percutidos (ex. Piano), pinçados (ex. Cravo), 

friccionados (ex. Violino) e soprados (ex. Harpa Eólica). Diferentemente da atualidade, 

Champlin (2001) apresenta a existência, no texto do Antigo Testamento, da harpa 

(kinnôr), semelhante a guitarras e violões, instrumento portátil tocado com a ponta dos 

dedos; do saltério (nebel), possivelmente a verdadeira harpa; da cítara (sabbeka), 

harpa pequena triangular; de uma gaita de foles (sumponya), possível instrumento de 

sopro; de um saltério de dez cordas (‘asor), um tipo de nebel; e da lira.  

Não há um consenso, por parte dos eruditos, quanto à tradução correta de 

kinnôr e nebel. Nebel geralmente é traduzida por saltério ou lira, já a kinnôr geralmente 

recebe harpa como tradução. Entretanto, Macho e Bartina (1963) defendem que a 

kinnôr bíblica não é uma harpa como é normalmente traduzida, mas uma lira com 

formato de trapézio de origem assíria. Pirot (et al, 1957) argumenta que documentos 

históricos e iconográficos permitem afirmar que a kinnôr de Davi representa mais uma 

lira assíria, e não deve ser confundida com uma harpa ou violão.  

A kinnôr passou por muitas mudanças e desenvolvimento até transformar-se 

no principal instrumento utilizado no templo. Unger (1969) declara que, de acordo com 

a Mishnah, a kinnôr era composta por cordas do intestino delgado de ovelhas presas 

a uma caixa de ressonância e um braço. Bayer et al (2007) declara que a kinnôr 

possuía entre 50 e 60 centímetros e, de acordo com Josephus (1737), que usa o termo 

viola, possuía dez cordas, duas oitavas, e era tocada com uma espécie de palheta ou 

arco. Já o saltério possuía doze cordas e era dedilhado. Braun (2002) declara que, na 
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cultura caananita, a kinnôr era um instrumento solista e na maioria das vezes 

acompanhava as danças.  

As descobertas arqueológicas de um túmulo real em Ur, cidade natal de 

Abraão, revelaram ao mundo quatro belas espécies diferentes de kinnôr, verdadeiras 

obras de arte. Esse achado demonstra o nível elevado da música na antiguidade e a 

importância da kinnôr (WIGHT, 1953). Ichter (1976) argumenta que a kinnôr é o mais 

belo e perfeito instrumento da antiguidade. Era um instrumento alegre utilizado apenas 

em momentos de felicidade e geralmente como acompanhamento a cantores. 

Freedman (1992) comenta que, de acordo com os Salmos 43 e 137, a kinnôr não era 

um instrumento usado em momentos de tristeza ou lamentações.   

Michels (2003) apresenta a lira como um instrumento nacional sumério sendo 

decorada em ouro e prata. A princípio eram tão grandes que se apoiavam no solo, e 

na época babilônica transformou-se em uma lira de mão. A harpa seria como um arco 

com cordas e o alaúde um pequeno arco musical encontrado quase sempre nas mãos 

das mulheres. 

Montagu (2002) sugere que a kinnôr de Jubal e a kinnôr conhecida por Moisés, 

o escritor do Gênesis, provavelmente tenham poucas semelhanças mas que, tanto a 

declaração de Moisés sobre Jubal, pai dos tocadores de kinnôr e ugab, quanto o texto 

do Salmo 150, abrangem toda a família dos instrumentos de cordas, e no caso da 

ugab, a família dos instrumentos de sopro. Davis (1960) comenta que a harpa servia 

tanto para as festas religiosas como profanas, diferente do saltério que era usado 

apenas em solenidades religiosas. Acrescenta ainda uma curiosidade, o saltério era 

afinado pela voz do soprano e a harpa uma oitava abaixo. 

 

3.2 Sopros 

 

 A família dos instrumentos de sopro atual é composta, em sua maioria, dos 

metais e madeiras. Os metais compreendem os instrumentos de bocal (ex. Trompete, 

Trombone) e as madeiras compreendem as flautas e as palhetas, simples (ex. 

Clarinete, Saxofone) ou duplas (ex. Oboé, Fagote). Champlin (2001) apresenta a 

existência, no Antigo Testamento, das gaitas (chalil, ANEXO G), podendo ser oboés 

ou flautas; do pífaro (mashroqitha), talvez um flautim; da flauta (‘ugab), ainda 
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indefinido; da corneta (shophar), instrumentos de chifres de animais; e das trombetas 

(hatsotsrâ, ANEXO H), instrumentos feitos de metais. 

A ugab seria um instrumento de bambu, uma flauta de bambu. Alguns traduzem 

como órgão mas, segundo Montagu (2002), não pode ser um órgão pois o mesmo foi 

inventado por um egípcio helenista chamado Ctesibius por volta de 250 d. C. (ANEXO 

I). Gaebelein (1991) afirma que o uso da flauta era comum no antigo Egito mas 

raramente era usado por Israel na adoração e, para A. A. Anderson, era restrita ao 

uso secular. M’Clintock e Strong (1883) defendem o uso da ugab em festividades 

domésticas. Strong (1890) apresenta apenas quatro ocorrências para a raiz, sendo, a 

de Gênesis 4:21, duas no livro de Jó (21:12 e 30:31) e a do Salmo 150:4. Braun (2002) 

defende que, a princípio, a flauta, especialmente a flauta dupla, era usada como 

instrumento solo principalmente em danças eróticas. 

Grout (1986) apresenta uma competição musical em um festival nos Jogos 

Pitios em 586 a.C, onde o instrumentista Sakadas tocou uma composição para flauta 

ilustrando o combate entre Apolo e o dragão, sendo esta a primeira peça musical 

conhecida. 

A shophar é encontrada nos relatos das guerras, nas conclamações, nas 

proclamações de vitórias, em momentos para anunciar perigos e, apesar do seu som 

não possuir qualidade musical, era comum o uso de dois instrumentos formando uma 

harmonia (BROMILEY, 1992). Michels (2003) defende ainda sua utilização em 

serviços religiosos. Macho e Bartina (1963) argumentam que posteriormente, depois 

do exílio, foi trocado por hatsotsrâ. Josephus (1737) apresenta a hatsotsrâ sendo um 

tubo estreito, de prata batida, um pouco mais grosso que uma flauta e um pouco maior 

que um côvado. Harris et al (2012) chama a atenção para a yôbel, uma trombeta 

exclusivamente de chifre de carneiro. 

 

3.3 Percussão 

 

 Esta é a família mais extensa de instrumentos na atualidade pois, qualquer 

coisa que pode ser batida, balançada ou raspada tem virado instrumento. Entretanto, 

Champlin (2001) apresenta apenas três instrumentos de percussão: címbalo 

(mena’an’im), palavra hebraica com dois sentidos e que dificilmente seria um címbalo, 

traduzido pela Vulgata como “guizos” e pela Septuaginta como “kúmbala”; címbalo 
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(tseltselim) ou par de címbalos (metsiltayim), pratos de metal achatados ou conchas; 

e tamborim (toph), semelhante ao pandeiro, usado para dar ritmo à música e à dança.  

Dorneles (2012) argumenta que mena’an’im possivelmente seja um chocalho 

pois deriva do termo nua‘, que significa balançar. Apesar de ser bem conhecido no 

Egito, e conhecido também pelos hebreus, por estar associado à adoração a Hator ou 

a Ísis, dificilmente seria usado na adoração a Deus. 

 Davis (1960) apresenta o tamborim, ou pandeiro, sendo muito popular e 

geralmente tocado pelas mulheres. Orr (1915) argumenta que além das mulheres, que 

tocavam o tamborim nas danças, procissões e momentos de festividade, há relatos 

de homens tocando o tamborim em procissões solenes, mas não há nenhuma menção 

ao seu uso nos serviços divinos. Braun (2002) declara que o toph só aparece após o 

segundo milênio a.C.  

Já os címbalos, Hastings (1908) defende que a maior utilização era com os 

egipcios que ornamentavam seus cavalos, mas que em algumas civilizações, 

incluindo os hebreus, os maestros, ou condutores da música, usavam os sinos para 

marcar o tempo. M’Clintock e Strong (1883) apresenta ainda a existência de paamôn, 

pequenos sinos de ouro fixados na barra do manto do sumo sacerdote. 

 

4 INSTRUMENTOS MUSICAIS – DE GÊNESIS A I CRÔNICAS 

 

 Já que a Bíblia é a principal fonte de documentação sobre a música 

instrumental dos hebreus, faz-se necessário abordar os textos onde é encontrada.  

 

4.1 No Pentateuco 

 

4.1.1 Gênesis 4:21 

 

A primeira menção, como já visto, é em Gen. 4:21 onde Jubal é apresentado 

como o criador da kinnôr e ugab representando cordas e sopros. Theophilus de 

Alexandria (325)22 e Josephus (FREEDMAN, 1992) defendem que a ugab era um 

saltério, ou cítara, sugerindo que Jubal criou apenas instrumentos de corda. Já a 

maioria das versões, e dos teólogos, defendem ser um instrumento de sopro, uma 

                                                           
22 Livro II, Capítulo XXX 
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flauta primitiva. Não existe nenhuma comprovação do uso destes instrumentos, mas 

Naismith (1996) chega a sugerir que Jubal usava sua música para divertir a cidade de 

Enoch, construída por Caim. 

 

4.1.2 Gênesis 31:27 

 

 Aqui está a primeira menção bíblica ao tamborim (toph). Labão reclama por 

Jacó haver fugido sem dar-lhe a oportunidade de acompanhar a saída com toph e 

kinnôr, um possível costume oriental. 

 

4.1.3 Êxodo 15 

 

 Os versos 1 a 19 deste capítulo relatam um cântico de gratidão, feito por 

Moisés, por ter Deus os livrado através do Mar Vermelho. Então, Miriã, irmã de 

Moisés, saiu tocando um toph e todas as mulheres a acompanharam tocando toph e 

dançando. 

 

4.1.4 Êxodo 19 e 20 

 

 Em Êxodo 19:13 há uma referência à yôbel como uma trombeta, ou buzina, que 

seria tocada para que o povo subisse ao monte. Ainda no capítulo 19, a shophar é 

utilizada pela primeira vez na proclamação feita por Deus de Suas leis, 19:16 e 19; 

20:18. Carro et al (1997) comentam que o toque do shophar na época bíblica podia 

significar um chamado para o culto, a advertência a algum perigo, ou a ordem para 

levantar-se diante da realeza e que, provavelmente, este toque significava os três. 

Enquanto a yôbel foi tocada por um israelita, Clarke (1999) sugere que a shophar foi 

tocado por um anjo.  

 

4.1.5 Êxodo 28:33 a 35; 39:25 e 26 

 

 Encontra-se nestes versos a referência a sinos (paamôn) ou campainhas, em 

algumas versões, de ouro que eram pendurados na estola sacerdotal usada pelo 
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sumo-sacerdote. O som do paamôn indicava ao povo, quando o sumo-sacerdote 

estava no lugar santíssimo, que ainda estava vivo. 

 

4.1.6 Levítico 23:24 

 

 Apesar de conter na maioria das traduções, no original, neste verso, não 

aparece a palavra trombeta, em nenhuma das formas (shophar ou hatsotsrâ). Nem 

aqui, nem em Números 29:1.  

 

4.1.7 Levítico 25:9 

 

 Ao instituir o Ano do Jubileu, Deus ordena que no dia dez do sétimo mês deveria 

ser passada a trombeta (shophar) vibrante por toda a terra. Levine (1989) argumenta 

que a shophar devia tocar cinco dias antes do festival da colheita de outono. 

 

4.1.8 Números 10:1 a 10 

 

 Deus ordenou a Moisés que sejam construídas duas trombetas de prata 

(hatsotsrâ), com instruções específicas tanto no feitio quanto no tocar, para serem 

tocadas pelos sacerdotes quando em convocação da congregação, partida dos 

arraiais, pelejas, dias de alegria, solenidades e princípio do mês. 

 

4.1.9 Números 31:6 

 

 Doze mil soldados, armados, foram enviados à guerra contra os midianitas e 

Finéias foi enviado com eles levando as trombetas (hatsotsrâ) para o toque de rebate.  

 

4.2 Nos Históricos 

 

4.2.1 Josué 6 
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 A destruição de Jericó foi uma batalha intrigante. Sete sacerdotes carregando 

um shophar feito de yôbel, chifre de carneiro, cada um, no sétimo dia, na sétima volta, 

tocaram as trombetas, o povo gritou, e as muralhas de Jericó ruíram. 

 

4.2.2 Juízes 3:27 

 

 Eúde foi levantado por Deus como libertador de Israel contra os moabitas. Após 

apunhalar o rei Eglom, fugiu para as montanhas de Efraim onde tocou a shophar e 

todo o povo desceu com ele para a guerra. 

 

4.2.3 Juízes 6 e 7 

 

 Esta é a história de Gideão. Em 6:34 Gideão toca a shophar convocando os 

abiezritas. No capítulo 7, trezentos homens munidos com cântaro, que ao ser 

quebrado liberava a tocha, e shophar, foram os instrumentos de Deus contra os 

midianitas. 

 

4.2.4 Juízes 11:34 

 

 Israel estava sofrendo com os amonitas e Jefté liderou os homens na guerra. 

Ao retornar vitorioso, sua filha única saiu ao seu encontro dançando e tocando toph. 

 

4.2.5 I Samuel 10:5 

 

 Este verso faz a primeira referência a dois instrumentos, chalil e nebel, além 

das referências à kinnôr e ao toph. Saul seguia para Gibeá-Eloim e ao entrar na 

cidade, profetas saíam profetizando e, à frente deles, havia música tocada por nebel, 

toph, chalil e kinnôr. 

 

4.2.6 I Samuel 13:3 

 

 Saul ordena que a shophar seja tocada por todo o reino de Israel anunciando a 

vitória que Jônatas teve sobre os filisteus. 
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4.2.7 I Samuel 16:16 e 23; 18:10 

 

 Davi é convocado a tocar kinnôr para que acalmasse Saul e o espírito maligno 

saísse dele. Klain (1983) comenta que Davi foi um grande músico, e pode ter escrito 

3600 salmos e 450 cânticos. 

 

4.2.8 I Samuel 18:6 

 

 Golias estava morto e os filisteus derrotados. Ao voltar Saul, Davi e o exército, 

as mulheres de todas as cidades os receberam cantando, dançando e tocando toph e 

shalishim. Algumas versões traduzem shalishim como “instrumentos de música”, 

Dorneles (2012) argumenta que entre todos os termos hebraicos que descrevem 

instrumentos musicais, este é o mais controverso. Versões traduzem como 

“instrumentos de música”, “instrumentos de três cordas”; tradutores sugerem 

“triângulo”, “harpas triangulares”, “alaúdes de três cordas” e, segundo Dorneles, Sachs 

defende ser um determinado tipo de dança. Já Montagu (2002), sugere ser chalil pois 

era muito comum a dança ao som de toph e chalil. 

 

4.2.9 II Samuel 2:28 

 

 Joabe e o exército de Davi perseguia o exército comandado por Abner, 

comandante do exército de Saul. Abner pede a Joabe para que pare de perseguir e 

matar os irmãos. Joabe toca a shophar e o exército retrocede. 

 

4.2.10 II Samuel 6, I Crônicas 13 e 15 

 

 Davi, determinado a buscar a arca, reuniu trinta mil pessoas e dirigiram-se a 

Baalá de Judá. Em Samuel, no verso 5, Davi com todo o povo alegra-se perante o 

Senhor tocando kinnôr, nebel, toph, mena’an’im e tslatsal. Em Crônicas, no verso 8, a 

lista dos instrumentos usados difere em dois instrumentos. Kinnôr, nebel e toph 

permanecem, mas os outros dois são: metsiltayim e hatsotsrâ. A ira do Senhor se 
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acende contra Uzá, morto por haver tentando segurar a arca. Desgostoso, Davi, 

temendo ao Senhor, muda o rumo e envia a arca para a casa de Obede-Edom.  

Três meses depois, Davi novamente convoca o povo para buscar a arca e 

trazê-la a Jerusalém. O relato de Crônicas, verso 13, declara que Davi convocou os 

sacerdotes e levitas para buscarem a arca e, segundo ele, este foi o motivo do 

desagrado de Deus. Desta vez, havia sacrifício de bois e carneiros a cada seis passos. 

Em II Samuel, Davi, vestindo uma estola sacerdotal, dançava com todas as suas 

forças e, todo o povo, com júbilo e toque de shophar (verso 15) acompanharam a arca 

até Jerusalém. Em I Crônicas, além do júbilo e dança de Davi, é apresentada uma 

lista maior de instrumentos, estando presentes: shophar, hatsotsrâ, metsiltayim, nebel 

e kinnôr; não há referência ao toph. Edelman (2003) declara que havia duzentos e 

oitenta e oito músicos tocando na ocasião do transporte da arca. 

Bayer et al (2007) argumenta que o contexto, no relato do transporte da arca, 

é de festa, não tendo nada relacionado com culto ou estabelecimento de algum ritual 

de culto. 

 

4.2.11 II Samuel 15:10; 18:16 

 

 No capítulo 15 Absalão inicia uma revolta contra o pai, Davi, e, furtando o 

coração dos homens de Israel, envia mensageiros a todas as tribos para que, ao som 

da shophar, gritassem: Absalão é rei em Hebrom! Davi reage (capítulo 18) e Joabe 

persegue os rebeldes. Após a morte de Absalão, Joabe toca a shophar para que o 

povo deixe de perseguir os rebeldes. 

 

4.2.12 II Samuel 20:1 e 22 

 

 Novamente a shophar é tocada conclamando o povo. Seba toca para rebelar-

se, e Joabe para que o povo voltasse para suas casas após a morte de Seba. 

 

4.2.13 I Reis 1 

 

 Chega a época de Salomão ser nomeado rei. Davi ordena que Salomão seja 

ungido rei e a shophar seja tocada (verso 34). Todo o povo se alegra e toca chalil 
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(verso 40). Adonias, que pretendia ser o rei, estava em reunião com convidados e 

ouve a shophar ser tocada anunciando Salomão como o novo rei de Israel. 

 

4.2.14 I Crônicas 15:16 a 24; 16:5, 6 e 42 

 

 Preocupado com a adoração no templo, Davi designa músicos para o templo. 

Além dos cantores e o maestro Quenanias, designou os instrumentistas tocando 

metsiltayim, nebel como soprano, kinnôr como baixo e os sacerdotes tocavam 

hatsotsrâ.  

 

4.2.15 I Crônicas 25:1, 3 e 6 

 

 Ainda instruindo quanto ao serviço do templo, Davi designa os filhos de Asafe, 

de Hemã e de Jedutum para profetizarem com kinnôr, nebel e metsiltayim. 

 

5 INSTRUMENTOS MUSICAIS NO LIVRO DE JÓ 

 

 Encontra-se, também, referências a instrumentos musicais no livro de Jó. 

McGee e Vernon (1991) comentam que há uma sugestão do livro de Jó haver sido 

escrito por Moisés, período anterior a Davi. 

 No capítulo 21, verso 12, há referência a três instrumentos. Jó está 

descrevendo a prosperidade dos perversos. Eles têm riquezas, envelhecem e tornam-

se mais poderosos, as crias dos animais nascem saudáveis, os filhos brincam livres e 

com alegria, cantam com toph, kinnôr, e alegram-se ao som da ugab. No capítulo 30, 

lamentando a miséria em que caiu, Jó, verso 31, declara não ter alegria alguma pois 

sua kinnôr se tornou em prantos de luto e sua ugab em voz dos que choram. A última 

referência está na conversa de Deus com Jó, 39:24 e 25. Deus questiona se é Jó que 

dá forças ao cavalo, na batalha, que não se contém ao som da shophar e a cada toque 

da shophar exclama: Avante! 

 

6 USO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS ATÉ A PRIMEIRA TENTATIVA DO 

TRANSPORTE DA ARCA POR DAVI 
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 Nota-se que os instrumentos musicais até Davi eram utilizados em situações 

variadas. Paamôn está presente apenas na estola sacerdotal e seu uso era no 

tabernáculo. Hatsotsrâ era tocada por sacerdotes nas convocações diversas. Paamôn 

e hatsotsrâ são os únicos instrumentos encontrados com referência ao tabernáculo. 

Shophar e yôbel possivelmente eram tocadas por homens em conclamações. Toph 

era usado nos momentos de alegria, com dança, tanto para momentos profanos como 

para momentos de alegria e gratidão a Deus, como relatados no transporte da arca 

por Davi e no encontro de Saul com os profetas. E tocado geralmente pelas mulheres.  

A ugab, com exceção ao Salmo 150, somente é encontrada nos escritos de 

Moisés (Gênesis e Jó) mas com a referência, em Jó, a seu uso nas festividades na 

casa de Jó e na casa dos perversos. Kinnôr e nebel possuem um uso mais abrangente 

sendo usado tanto em momentos de adoração e gratidão a Deus quanto em 

festividades, sem especificar quem poderia tocar. Chalil, na maioria das vezes, está 

associada à dança e ao toph. Mena’an’im, metsiltayim e tslatsal foram usados no 

momento da transferência da arca, sendo que, na lista dos instrumentos para o 

templo, Davi mantém apenas o metsiltayim. 

Percebe-se que, até Davi, mesmo que usados para adoração a Deus, os 

instrumentos musicais, quase que em sua totalidade, não eram utilizados no ambiente 

do tabernáculo. Era comum o uso de toph e danças até a primeira tentativa de 

transportar a arca para Jerusalém feita por Davi. Dorneles (2014) argumenta que Davi, 

e o povo, dançavam ao som dos instrumentos com alegria, mas a reprovação feita por 

Milcal demonstra que a dança feita por Davi não era essencialmente litúrgica. Ao 

deixar os preparativos para a construção do templo por Salomão, Davi tem uma 

preocupação muito especial pela adoração e deixa sábias instruções, pois era um 

músico por excelência. 
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CAPÍTULO 4 

 

A CASA DO SENHOR DEUS E OS INSTRUMENTOS MUSICAIS 

 

 Davi, incitado por Satanás, ordenou que um censo fosse levantado em Israel (I 

Crônicas 21). Isso desagradou a Deus trazendo o castigo sobre Israel. O Anjo do 

Senhor estava, junto à eira de Ornã, que ficava no monte Moriá (DORNELES, 2012), 

com a espada desembainhada contra Jerusalém quando Davi reclama com Deus que 

ele havia pecado e não era justo o povo receber o castigo. Deus, então, ordena que 

Davi erga um altar ao Senhor na eira de Ornã. Davi compra a eira, constrói o altar, 

oferece sacrifícios e é perdoado. Por Deus haver aceitado o sacrifício, Davi decide 

que naquele campo, a eira de Ornã, seria construída a Casa do Senhor Deus e o altar 

do holocausto para Israel, chamado futuramente de Templo de Salomão. 

 Todo o material necessário para a construção do templo, e com muita sobra, 

foi providenciado por Davi. I Crônicas 22:7 e 8 declara que Davi tinha a intenção de 

construir mas Deus o proibiu pois havia derramado muito sangue, Salomão, seu filho, 

construiria o templo de acordo com a planta que, por inspiração, Davi havia recebido. 

Então, Davi começa os preparativos para que na Casa do Senhor tudo fosse perfeito. 

Distribuiu as funções e turnos dos levitas, dos sacerdotes, dos cantores, dos porteiros, 

dos guardas, dos oficiais e dos juízes. Preocupou-se com cada detalhe, até com os 

maestros, os músicos, os instrumentos musicais e os cantores. Edersheim (2003) 

declara que os instrumentos musicais eram guardados em duas salas na Corte dos 

Israelitas. 

 A história apresenta o templo de Jerusalém em três períodos. O primeiro 

templo, conhecido como Templo de Salomão, entre períodos de glória, saques, 

abandono e profanação, durou cerca de quatrocentos e vinte anos, sendo destruído 

por Nabucodonosor em 586 a.C. (ELWELL E BEITZEL, 1988).  

Após setenta anos, como predito por Jeremias, o templo é reconstruído e 

conhecido como o Templo de Zorobabel, mas não com tanta glória quanto o de 

Salomão. A reconstrução teve início em 520 a. C. e término em 516 a.C. O período 

de existência deste templo não foi muito diferente do templo de Salomão no que diz 

respeito a saques e profanações. Em 63 a.C, Pompeu com os romanos dominaram 
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Jerusalém, Crasso pilhou o que ainda restava no templo e tempos depois foi destruído. 

Durou cerca de quinhentos anos. (FREEDMAN, 1992) 

 Em seu último período, o templo é conhecido como templo de Herodes, ou 

Segundo Templo, pois, Herodes foi o responsável por sua reconstrução por volta do 

ano 20 a.C. Apesar de ser magnífico, foi reduzido a ruínas por Tito e seu exército em 

70 a.D. 

 Em todos os períodos do templo há referências à música nos serviços do 

templo. Elwell e Beitzel (1988) sugerem que possivelmente, no Segundo Templo e 

nas sinagogas, já existentes nesta época, fazia-se uso dos salmos através do Canto 

Gregoriano, ou cantochão, e este deixou uma forte influência no princípio do 

Cristianismo. Desde a saída de Israel do Egito até Salomão, a adoração, o louvor e o 

uso de instrumentos musicais passaram por um processo ascendente chegando a seu 

auge na época de glória do Primeiro Templo. Idelsohn (1967) cita que por ocasião do 

casamento de Salomão com a filha do Faraó, ela trouxe consigo uma variedade de 

mil instrumentos, portanto, a orquestra do primeiro templo tinha uma certa similaridade 

com as orquestras do Egito. 

 Davis (1960) argumenta que no templo de Herodes eram usados dois saltérios, 

nove harpas e um címbalo, havendo, em certas ocasiões, participação de flautas. As 

trombetas, quando participavam com a orquestra, eram usadas nas pausas ou como 

música responsiva. Segundo ele, no Primeiro Templo, os músicos ocupavam a parte 

oriental do grande altar, já no Segundo Templo eles ocupavam uma grande escadaria 

que ligava o átrio de Israel ao átrio dos sacerdotes. Apresenta, ainda, um coral de 

meninos em baixo da escada que cantava com os levitas. 

 

1 INSTRUMENTOS MUSICAIS EM II CRÔNICAS, ESDRAS E NEEMIAS 

 

 Nos últimos anos de vida, Davi deixou instruções quanto aos instrumentos 

musicais a serem usados no templo pois, como já abordado, no período do 

tabernáculo não havia uma cultura voltada para o uso de instrumentos musicais com 

exceção ao toque da hatsotsrâ. É no serviço de adoração no templo, ou fora dele, e 

relacionado à presença de Deus nas batalhas, que encontra-se a maioria das 

referências ao uso de instrumentos em II Crônicas, Esdras e Neemias.  

 



51 
 

 
 

1.1 II Crônicas 5:12 e 13 

 

 Concluída a construção do templo, que durou sete anos (FREEDMAN, 1992), 

Salomão convocou todos os homens de Israel para fazerem subir a arca da Aliança 

do Senhor de Sião para o templo em Jerusalém. Com festa e sacrifício de ovelhas e 

bois, os sacerdotes colocaram a arca no interior do templo, no Santo dos Santos. 

Quando os sacerdotes saíram, os cantores, Asafe, Hemã, Jedutum, os músicos que 

tocavam metseleth, nebel, kinnôr, e cento e vinte sacerdotes tocando hatsotsrâ 

louvavam ao Senhor e rendia-lhe graças. Uma ocasião festiva pois era a dedicação 

do templo ao Senhor.  

Nota-se que os instrumentos não eram tocados no interior do templo, até 

porque, apenas os sacerdotes adentravam no lugar santo e o sumo sacerdote no 

Santo dos Santos. Aparece no verso 13, e também no capítulo 7:6, a referência à 

trombeta usando o termo hatsar. 

 

1.2 II Crônicas 9:11 

 

 Servos de Hirão e de Salomão haviam trazido, de Ofir, ouro, pedras preciosas 

e madeira de sândalo. Desta madeira de sândalo, além de balaústres, Salomão fez 

também kinnôr e nebel para todos os cantores. O próprio texto comenta que eram tão 

belos que na terra de Judá nunca havia-se visto iguais. 

 

1.3 II Crônicas 13:12 e 14 

 

 O reino estava dividido, Israel e Judá. Jeroboão reinava sobre Israel e Abias 

sobre Judá. Levantou-se uma guerra e Abias declara a Jeroboão que Deus estava 

com ele, juntamente com os sacerdotes que tocavam a hatsotsrâ. 

 

1.4 II Crônicas 15:14 

 

 Asa, rei de Judá, realiza uma reforma religiosa. O profeta Azarias havia levado 

a mensagem de agrado de Deus e, Asa, juntamente com todos da terra de Judá e 
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Benjamim, e também os desertores do reino do norte, entram em aliança de buscar 

ao Senhor de todo o coração jurando ao Senhor com júbilo, shophar e hatsotsrâ. 

 

1.5 II Crônicas 20:28 

 

 Josafá, filho de Asa, assume o trono e, Moabe e Amom declaram guerra contra 

Judá. Josafá, com jejum, clama a Deus por socorro e coloca, à frente do exército, 

cantores louvando ao Senhor, e Deus peleja por eles. Todos retornam a Jerusalém, 

para a Casa do Senhor, com alegria, nebel, kinnôr e hatsotsrâ. 

 

1.6 II Crônicas 23:13 

 

 A hatsotsrâ é tocada quando Joás é ungido rei de Judá na Casa do Senhor.  

 

1.7 II Crônicas 29:25 a 28 

 

 O templo esteve fechado por alguns anos. Ezequias no primeiro mês de reinado 

ordena a reabertura das portas e convoca os levitas para fazerem a purificação do 

templo. Dezesseis dias depois, Ezequias convoca os príncipes da cidade, os 

sacerdotes e os levitas na Casa do Senhor com mtseleth, nebel, kinnôr e hatsotsrâ. 

Oferecem sacrifícios, louvam, adoram e assim Ezequias restabelece o culto de Deus. 

 

1.8 Esdras 3:10 

 

 Após setenta anos de cativeiro na Babilônia, e destruição do templo, por 

Nabucodonosor, Ciro decreta o retorno e reconstrução do templo. Zorobabel, Jesua e 

todos os que vieram do cativeiro reúnem-se para lançar os alicerces, então os 

sacerdotes apresentam-se com hatsotsrâ e tslatsal louvando e rendendo graças. 

 

1.9 Neemias 4:18 e 20 

 

 Jerusalém estava fragilizada pois seus muros possuíam muitas brechas e, por 

segurança, precisavam ser reparadas. Neemias anima o povo a reconstruir os muros 
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mas, Sambalate juntou-se com Tobias para atacar Jerusalém. Usando de estratégia, 

Neemias divide o povo entre trabalhadores e vigilantes guerreiros. Um tocador de 

shophar ficaria constantemente com ele e, quando a shophar tocasse, todos deveriam 

correr para o lugar onde ouvissem o som. 

 

1.10 Neemias 12:27, 35 e 41 

 

 Depois de reconstruídos os muros, os levitas fizeram a dedicação com alegria, 

louvores, canto, mtseleth, nebel e kinnôr. Uma procissão foi formada e sacerdotes 

tocavam hatsotsrâ. 

 

2 INSTRUMENTOS MUSICAIS NO LIVRO DOS SALMOS 

 

 Smargiesse (2014) apresenta, ao introduzir o livro, ser, o livro de Salmos, “uma 

coleção de peças litúrgicas para cultos no templo ou devoção pessoal”. Alguns salmos 

foram compostos para serem cantados ao som de instrumentos. E, em pelo menos 

quinze deles, é encontrado referência direta a instrumentos musicais. 

 

2.1 Salmo 33:2 

 

 No convite para louvar ao Criador e Preservador, o salmista sugere celebrar o 

Senhor com kinnôr e louvá-lo com cânticos no nebel de dez cordas. 

 

2.2 Salmo 43:4 

 

 Desejoso pelo santuário, o salmista quer ir ao altar de Deus, sua grande alegria, 

louvando ao som da kinnôr. 

 

2.3 Salmo 47:5 

 

 Os filhos de Corá enaltecem ao Senhor Deus Altíssimo e declaram que Deus 

subiu por entre aclamações e o Senhor ao som da shophar. 
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2.4 Salmo 49:4 

 

 Descrevendo, os filhos de Corá, a vaidade do homem, indicam que, ao som da 

kinnôr, enigmas podem ser decifrados. 

 

2.5 Salmo 57:8 e 108:2 

 

 Davi fugia de Saul e então proclama um louvor pela benignidade divina 

exclamando: “Desperta, ó minha alma! Despertai, nebel e kinnôr! Quero acordar a 

alva.” E no verso 9 cita render graças e cantar louvores. Este verso repete-se no 

Salmo 108:2. 

 

2.6 Salmo 71:22 

 

 Um ancião eleva súplicas a Deus e engrandece o Seu nome. Ao pedir para que 

Deus aumente sua grandeza, declara louvar a Deus com a nebel e promete cantar 

salmos na kinnôr. 

 

2.7 Salmo 81:2 e 3 

 

 Asafe faz uma exortação a louvor e obediência. Deve-se cantar de júbilo a Deus 

e celebrá-lO; salmodiar e fazer soar o toph, a suave kinnôr com a nebel, e tocar a 

shophar na Festa da Lua Nova. 

 

2.8 Salmo 92:3 

 

 Um hino de gratidão a Deus declarando ser bom render graças e cantar 

louvores com instrumentos de dez cordas (`asowr) com nebel e com a solenidade da 

kinnôr. A versão ARA traduz `asowr como um instrumento de dez cordas neste verso, 

e em 144:9 traduz como nebel de dez cordas. A Biblia de Lutero traduz como o nebel 

de dez cordas pois o termo `asowr significa dez. 

 

2.9 Salmo 98:5 e 6 
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 Exaltando a justiça do Senhor, o salmista convida a cantar ao Senhor um 

cântico novo. Cantar louvores ao Senhor com kinnôr, hatsotsrâ e shophar. 

 

2:10 Salmo 137:2 

 

 McGee (1991) argumenta que este salmo recorda a trágica experiência do povo 

de Israel cativo na Babilônia. O capítulo já inicia definindo o local, “às margens dos 

rios da Babilônia”. As lembranças de Sião traziam o choro. Como só havia tristeza, a 

kinnôr era pendurada no salgueiro pois entendiam que não podiam entoar o canto do 

Senhor em terra estranha. Henry (1996) data este salmo no fim dos setenta anos de 

cativeiro pois o verso 8 fala sobre a destruição de Babilônia. Cita ainda, que a 

Septuaginta defende ser este salmo de autoria de Jeremias pois é similar a suas 

Lamentações. 

 

2.11 Salmo 144:9 

 

 Grato pela proteção de Deus, Davi escreve que entoará novo cântico e cantará 

louvores no nebel de dez cordas (`asowr como visto em 92:3). 

 

2.12 Salmo 147:7 

 

 Um salmo pertencendo ao grupo “salmos de aleluia” ou ao “grande halel”. Clark 

(1999) e Alllen (2002) declaram ter sido, o salmo 147, escrito após o cativeiro pois os 

verso 2 e 12 a 13 fazem referência à reconstrução de Jerusalém e de seus muros. 

Esta declaração contraria a referência de Ellen G. White a Davi como autor e, ao 

argumento de Hippolytos que também defende Davi. Independente do autor, ou do 

período da composição, o verso 7 ordena cantar com gratidão ao Senhor, e entoar 

louvores a Deus ao som da kinnôr. 

 

2.13 Salmo 149:3 
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 A versão ARA cita a necessidade de louvar a Deus com 3 instrumentos: flauta, 

adufe e harpa. Entretanto, o termo traduzido por flauta é machol que significa, para a 

maioria do eruditos, dança, principalmente associada a toph. Sendo assim, o salmo é 

um convite a louvar na assembléia dos santos com machol, dança, cantando salmos 

com toph e kinnôr. Henry (1996) argumenta que, possivelmente, o salmo tenha sido 

escrito por Davi por ocasião da conquista de Sião. 

 

2.14 Salmo 150 

 

 E no Salmo 150, já abordado anteriormente, encontram-se os instrumentos: 

shophar, nebel, kinnôr, toph, ugab e tslatsal. 

 

2.15 Salmos para serem cantados com instrumentos 

 

 São encontradas algumas referências a salmos, compostos para serem 

cantados com instrumentos musicais específicos, usando os termos neginoth, gitith e 

sheminith existentes em alguns títulos, e que ainda são palavras enigmáticas. Na 

ARA, os salmos 4, 54, 55, 61, 67 e 76 devem ser cantados com instrumentos de 

cordas. Os salmos 6 e 12 com instrumentos de oito cordas. Os salmos 53 e 88 com 

cítara, e o salmo 5 com flautas. Entretanto, Dorneles (2012) argumenta que, 

provavelmente, estes termos designem estilos de cântico, ou melodias, e não 

instrumentos musicais. 

 

3 INSTRUMENTOS MUSICAIS NOS PROFETAS MAIORES 

 

3.1 Isaías 

 

 Das dez referências a instrumentos musicais no livro do profeta Isaías, apenas 

duas referem-se ao louvor a Deus. 

 

3.1.1 Isaías 5:12 
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 Proclamando “ais” contra os perversos, Isaías fala daqueles que passam o dia 

e a noite na bebedice em banquetes com nebel, kinnôr, toph e chalil, e esquecem-se 

de Deus. 

 

3.1.2 Isaías 14:11 

 

 Referindo-se à queda de Babilônia, o profeta declara que a soberba de 

Babilônia seria derrubada na cova juntamente com o som da kinnôr. 

 

3.1.3 Isaías 16:11 

 

 Uma sentença contra Moabe e, de acordo com Isaías, é a palavra que o Senhor 

há muito havia pronunciado (v. 13). O verso 11 diz: “pelo que por Moabe vibra como 

kinnôr o meu íntimo”. 

 

3.1.4 Isaías 18:3 

 

 Na profecia contra a Etiópia, quando a shophar fosse tocada, todos os 

habitantes do mundo deveriam escutar. 

 

3.1.5 Isaías 23:16 

 

 É proferida a sentença contra Tiro. Seria posta por esquecimento por setenta 

anos. Aconteceria com Tiro o que consta na canção da meretriz que rodeia a cidade 

com a kinnôr, entregue ao esquecimento. 

 

3.1.6 Isaías 24:8 

 

 Ainda na sentença contra Tiro, a terra seria devastada, saqueada e consumida 

pela maldição e assim, o folguedo do toph cessaria e seria descansada a alegria da 

kinnôr. 

 

3.1.7 Isaías 27:13 
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 Os capítulos 25 e 26 trazem cânticos de louvor pela misericórda e confiança na 

proteção divina e no capítulo 27 Deus ama e salva seu povo. Então se tocará uma 

grande shophar e os que estavam perdidos pela Assíria ou Egito voltarão a Jerusalém 

e adorarão ao Senhor. Esta é primeira referência, em Isaías, de um instrumento 

musical sendo relacionado com adoração a Deus. 

 

3.1.8 Isaias 30:29 

 

 Neste verso encontra-se a segunda, e última, referência a instrumento musical 

usado para adoração a Deus no livro de Isaías. São feitas promessas consoladoras 

para Sião e no julgamento da Assíria é declarado que haveria um cântico, como os 

usados para celebrar uma festa santa, e alegria de coração, como o que sai ao som 

de chalil. 

 

3.1.9 Isaías 30:32 

 

 Finalizando o julgamento referido no verso 29, a Assíria seria apavorada e 

castigada pelo Senhor ao som de toph e kinnôr. 

 

3.1.10 Isaías 58:1 

 

 A voz deveria ser erguida como a shophar para anunciar a transgressão e 

pecado do povo de Deus e da casa de Jacó. 

 

3.2 Jeremias 

 

 Há poucas referências a instrumentos musicais e a maioria delas apresenta a 

shophar em tempos de guerra. 

 

3.2.1 Jeremias 4:5, 19 e 21 
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 O verso 5 ordena tocar a shophar para anunciar a Judá e a Jerusalém. Nos 

versos 19 e 21 o som da shophar é ouvido em alarido de guerra.  

 

3.2.2 Jeremias 6:1 e 17 

 

 Ao falar sobre o cerco de Jerusalém, no verso 1, Jeremias ordena tocar a 

shophar em Tecoa pois do lado do norte surge um grande mal e uma grande 

calamidade. No verso 17 os atalaias proclamam: “estai atentos ao som da shophar. 

 

3.2.3 Jeremias 31:4 

 

 O capítulo apresenta um lamento transformado em júbilo, onde o Senhor torna-

se o Deus de todas as tribos de Israel, dizendo que, no verso 4, a virgem de Israel 

ainda seria edificada e adornada com toph para sair com o coro dos que dançam. 

Calvino (1998) argumenta que o profeta Jeremias não tinha a intenção de promover 

danças mas que, apenas faz um contraste com as profecias preditas em Isaías 24:8 

onde a alegria das músicas cessariam. Para ele, Jeremias demonstra que, após o 

cativeiro e restauração de Jerusalém, a alegria voltaria ao povo assim como o som de 

instrumentos musicais. 

 

3.2.4 Jeremias 42:14 

 

 Jeremias transmite uma exortação divina para o povo não ir ao Egito. Mas, se 

o povo decidisse ir para não ouvir o som da shophar, morreriam no Egito pois não 

estariam confiando em Deus. 

 

3.2.5 Jeremias 48:36 

 

 Uma profecia contra Moabe é proferida, e Deus declara que Seu coração geme 

como chalil por causa de Moabe e dos homens de Quir-Heres. 

 

3.2.6 Jeremias 51:27 
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 Proclamando a queda da Babilônia, o Senhor ordena erguer o estandarte na 

terra, tocar shophar entre as nações e consagrar as nações contra a Babilônia. 

 

3.3 Ezequiel 

 

 No livro do profeta Ezequiel não há referência ao uso de instrumentos musicais 

para a adoração. 

 

3.3.1 Ezequiel 7:14 

 

 O profeta Ezequiel recebe a palavra do Senhor dizendo que o fim virá sobre os 

quatro cantos da terra. Chegará o dia em que tudo será preparado para a guerra, até 

a taqowa` (trombeta) será tocada, mas não haverá peleja. De acordo com Montagu 

(2002) taqowa` é uma variante de tekiah, uma palavra usada para chamar uma 

shophar. 

 

3.3.2 Ezequiel 26:13 

 

 Como em Isaías 24, Ezequiel profere uma profecia contra Tiro neste capítulo, 

e no verso 13, declara que o ruído das cantigas cessariam e o som da kinnôr não seria 

mais ouvido. 

 

3.3.3 Ezequiel 28:13 

 

 Uma continuação da profecia contra Tiro inicia-se no capítulo 26, agora, a 

profecia volta-se contra o rei de Tiro. O texto na versão ARA diz: “estavas no Éden, 

jardim de Deus... de ouro se te fizeram os engastes (toph) e os ornamentos (neqeb). 

Esta é a única referência a neqeb nas Escrituras Sagradas. Strong traduz toph como 

tabrets, adufes ou pandeiros; e neqeb como pipe, flauta. John Wesley (1999) defende 

que o profeta está demonstrando a utilização de instrumentos como o alúde e o adufe 

no dia da coroação do rei. McGee (1991) cita que o rei de Tiro, Satanás, era músico, 

e a obra dos pandeiros e pífaros haviam iniciado nele pois, não apenas podia cantar, 

ou tocar, mas que ele era a própria música. Stuart (1989) argumenta que o esplendor 
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do rei de Tiro poderia ser comparado a viver em um jardim do Éden rodeado pelo som 

de adoráveis instrumentos musicais. 

 

3.3.4 Ezequiel 33:3 a 6 

 

 Ezequiel recebe instruções de Deus quanto ao dever de um atalaia, 

responsável por tocar a shophar. 

 

3.4 Daniel 

 

 Collins (1993) explica que o livro de Daniel foi escrito em dois idiomas, hebraico 

e aramaico, e que possivelmente, as visões tenham sido escritas em hebraico, e os 

relatos históricos em aramaico. Isso explica o fato pelo qual o livro contém vários 

instrumentos musicais, na orquestra de Nabucodonosor no capítulo 3, mas estes 

possuem nomes diferentes dos hebráicos. O capítulo 3 é o único relato onde encontra-

se referências a instrumentos musicais no livro.  

No relato histórico, em aramaico, Daniel descreve a festa organizada para 

adoração à Nabucodonosor, e sua estátua, quando Sadraque, Mesaque e Abede-

Nego recusaram-se a ajoelhar diante da estátua ao toque da orquestra de 

Nabucodonosor. Os verso 5, 10 e 15 apresentam qeren (trombeta), mashrôkitah 

(flauta, ou pífaro), qiytharoc (cítara, ou harpa), sabbekaw (instrumento triangular de 

quatro cordas e um tom), pesanterin (saltério) e sumponiah (uma espécie de gaita de 

foles provavelmente feita de pele de cachorro) (DORNELES, 2013). Já o verso 7 

apresenta os mesmos instrumentos com excessão à sumponiah. 

 

4 INSTRUMENTOS MUSICAIS NOS PROFETAS MENORES 

 

4.1 Oséias 

 

 As únicas referências no livro do profeta Oséias são à shophar e hatsotsrâ. No 

capítulo 5, a repreensão do profeta é contra os sacerdotes e príncipes, dizendo que 

eles procurarão ao Senhor porém não o acharão. No verso 8 ordena tocar a shophar 

em Gibeá e a hatsotsrâ em Ramá. No capítulo 8, anunciando que o castigo está 
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próximo pois se rebelaram contra a lei do Senhor, o profeta ordena: “emboca a 

shophar!” 

 

4.2 Joel 

 

 Em Joel apenas refere-se à shophar para a proclamação. No capítulo 2, o dia 

do Senhor está próximo e a shophar deve ser tocada, no verso 1, em Sião, no monte 

santo para perturbar todos os moradores da terra, e no verso 15, também em Sião, 

para promulgar um santo jejum e proclamar uma assembléia solene. 

 

4.3 Amós 

 

 O profeta Amós apresenta duas referências à shophar e duas ao nebel. Das 

referências à shophar, em 2:2 é dito que Moabe morrerá entre grande estrondo, 

alarido e som de shophar; e em 3:6, no castigo contra a maldade de Israel, o profeta 

pergunta se a shophar será tocada na cidade sem que o povo estremeça.  

Das referências ao nebel, o capítulo 5 fala da necessidade de buscar a Deus e 

viver. No verso 21 é declarado que Deus aborrece e despreza as festas e assembléias 

solenes de um povo idólatra. No verso 23 diz: “afasta de mim o estrépito dos teus 

cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras (nebel). No capítulo 6 Amós 

proclama: “Ai dos que andam à vontade em Sião e dos que vivem sem receio no monte 

de Samaria...”. Proclamando ais, o profeta chega no verso 5 dizendo: “que cantais à 

toa ao som da lira (nebel) e inventais, como Davi, instrumentos músicos para vós 

mesmos”. 

 

4.4 Sofonias 

 

 O capitulo 1 apresenta o dia da ira do Senhor, dia amargo em que até o homem 

poderoso clama, e no verso 16 é o dia de shophar contra as cidades. Esta é a única 

referência no livro de Sofonias. 

 

4.5 Zacarias 
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 Na única referência a instrumento musical, 9:14, o Senhor Deus faz soar a 

shophar no dia em que vier de Sião. 

 

5 OUTRAS REFERÊNCIAS A “INSTRUMENTOS MUSICAIS” 

 

 Além das referências a instrumentos específicos, encontra-se ainda, nas 

Escrituras, textos citando instrumentos indefinidos. Em I Crônicas 16:42 Davi designou 

homens nominalmente escolhidos para louvarem ao Senhor com hatsotsrâ, mtseleth 

e “instrumentos de música de Deus”. I Crônicas 23:5 fala de quatro mil para louvarem 

ao Senhor com os “instrumentos que Davi fez” com este objetivo.  

Sete versos apresentam “instrumentos músicos” em situações diversas, mas 

quase todas relacionadas ao templo, ou ao louvor. I Crônicas 15:16, além de nebel, 

kinnôr e mtseleth, cita “instrumentos músicos” com alegria. Na dedicação do templo 

por Salomão, II Crônicas 5:12 e 13, os levitas tocavam kinnôr, nebel, hatsotsrâ, 

mtseleth e “instrumentos músicos” para louvarem ao Senhor e, em 7:6, é dito dos 

“instrumentos músicos” do Senhor, que Davi fez para utilizar nas ações de graças. II 

Crônicas 23:13, cita a hatsotsrâ e “instrumentos músicos” em louvores e, em II 

Crônicas 34:13 no reparo do templo por Josias, os levitas peritos em “instrumentos 

músicos” tornaram-se superintendentes dos carregadores. Neemias, 12:36, faz 

referência aos “instrumentos músicos” de Davi na dedicação dos muros de Jerusalém. 

A única referência não relacionada ao templo, ou louvor, está em Amós 6:5 quando, 

citando a corrupção e destruição de Israel, Amós fala “ai” dos que inventam 

instrumentos músicos para eles mesmos. 

E, no restabelecimento do culto de Deus por Ezequias, II Crônicas 29:25 a 27, 

os sacerdotes tocavam a hatsotsrâ e os levitas tocavam mtseleth, nebel, kinnôr, 

“instrumentos de Davi”. Na celebração da Páscoa, ainda por Ezequias, II Crônicas 

30:21, os sacerdotes e levitas louvaram com “instrumentos” tocados fortemente em 

honra ao Senhor. Nos Salmos 45:8 e 150:4 encontram-se referências a men, 

instrumentos de cordas. 

 

6 USO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS APÓS O TRANSPORTE DA ARCA POR 

DAVI 
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 Nota-se que, após o relato do transporte da arca por Davi, uma alteração foi 

feita no uso dos instrumentos musicais para o serviço de adoração. O próprio rei Davi 

definiu os cantores, músicos e instrumentos musicais a serem usados. Durante o 

reinado de Salomão, percebe-se uma atenção especial às definições de Davi. Ichter 

(1976) alega que a escolha dos instrumentos foi em propósito do culto a Deus, e para 

tanto, foram escolhidos instrumentos que, tanto em solo como em grupo, 

expressariam louvor. Na época, para o serviço no templo, os instrumentos de corda 

foram considerados os mais nobres e adequados. 

Com o passar dos anos, a idolatria começou a ganhar espaço, e a própria 

adoração no templo perdeu seu brilho. Esta realidade é vista, principalmente, nos 

relatos de reformas religiosas feitas por Asa, Ezequias, Josias e na reforma do templo 

por Esdras e, do muro, por Neemias. Percebe-se que nestas reformas, os cantores e 

músicos ocuparam seu lugar conforme Davi havia designado.  

Após o livro de Salmos, que praticamente é do tempo de Davi, exceto alguns 

salmos escritos no período exílico e até no pós-exílio, os instrumentos musicais 

perdem drasticamente suas referências. Com exceção da shophar, que ainda 

permanecem várias referências em períodos de guerras e proclamações, os 

instrumentos musicais aparecem pouquíssimas vezes e quase nunca relacionados à 

adoração a Deus. 

A hatsotsrâ, tocada pelos sacerdotes, apenas aparece em Oséias e, mesmo 

assim, recebendo repreensão pelo profeta. Tslatsal e mtseleth não são mais 

mencionados. A nebel, mencionada por Isaías e Amós estão em paralelo com 

destruição e castigo. Até a kinnôr, tão mencionada nos momentos de alegria e 

adoração, agora passam a fazer parte de uma realidade, proferida por Isaías e 

Ezequiel, de tristeza e idolatria. A chalil mencionada por apenas três vezes em 

Jeremias e Isaías, somente em Isaías 30:29 conota adoração. E o toph, mencionado 

ainda por Isaías, Jeremias e Ezequiel, apenas Jeremias o associa a Deus, em 31:4, 

ainda assim, o texto está falando da alegria do retorno a Jerusalém após o exílio.  

Acredita-se que, em face destes períodos onde a adoração no templo não era 

praticada, quer por sua destruição ou por exílio, os judeus iniciaram serviços de 

adoração em seus lares, ou em lugares alternativos chamados sinagogas. Skarsaune 

(2002) sugere que as primeiras sinagogas surgiram durante o exílio babilônico, mas 
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não há provas. Declara, ainda, que a descoberta das primeiras sinagogas foram no 

Egito, datando do ano 250 a.C.  

Webber (1994) argumenta que a música, para os hebreus, esteve associada à 

adoração por quase três mil anos. Era tocada por sacerdotes e profissionais e, por 

volta do quinto século antes de Cristo, com a dispersão, sinagogas começaram a 

aparecer e a música continuou tendo seu espaço, sendo liderada por cantores 

solistas, treinados por levitas, incluindo algumas participações coletivas. Na época de 

Jesus, mesmo existindo o templo, as sinagogas eram muito comuns. Entretanto, há 

um certo desaparecimento de referências ao uso de instrumentos musicais. 

 

7 INSTRUMENTOS MUSICAIS NO NOVO TESTAMENTO 

 

 São poucas as referências ao uso de instrumentos musicais no Novo 

Testamento. Nos evangelhos, instrumentos são encontrados apenas em Mateus e 

Lucas, apresentando trombeta e flauta. Mateus 6:2 fala daqueles que tocam trombeta 

(salpizo) quando dão esmola, chamando a atenção pra si. Trombeta, salpizo, e 

conforme Clarke (1999), shophar. Em Mateus 11:17 e Lucas 7:32 Jesus faz uma 

comparação entre os judeus e meninos sentados em praças, gritando para os 

companheiros, que tocaram flautas (auleo) e eles não dançaram. Na ARA, Mateus 

9:23, apresenta tocadores de flauta na casa de Jairo quando sua filha morreu. Clarke 

chega a comentar que as flautas eram usadas pelos judeus apenas nos momentos de 

calamidade e morte. 

 A volta de Jesus é marcada por várias peculiaridades e entre elas está o som 

de trombetas. Textos são encontrados em Mateus 24:31, I Coríntios 15:52 e I 

Tessalonicenses 4:16 onde, Mateus cita os anjos tocando trombetas e reunindo os 

escolhidos, e Paulo apresenta a trombeta sendo tocada e os mortos em Cristo 

ressuscitando. Lucas 15:25 apresenta, ainda, música e dança na festa em 

homenagem ao retorno do filho pródigo. 

 Paulo, quando apresenta o amor como dom supremo em I Coríntios 13:1, cita 

que, quem não tem amor é como o címbalo que retine. Logo no capítulo seguinte, 

versos 7 e 8, falando sobre o dom de línguas, Paulo descreve a necessidade da flauta, 

da cítara e da trombeta terem sons distintos para serem reconhecidos. Hebreus 12:19 

cita o povo não querendo ouvir o clangor da trombeta. 
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 As demais referências a instrumentos musicais estão relatadas no livro do 

Apocalipse. Voz como de trombetas em 1:10 e 4:1. Nos capítulos 8, 9 e 11 anjos 

tocam as sete trombetas anunciando mensagens e, em 18:22, o som de harpistas, 

tocadores de flautas e de trombetas cessará na ruína de Babilônia. Chama a atenção 

as duas referências a harpas, em 5:8 e 15:2, sendo tocadas por seres santos diante 

de Deus. 

Como nota-se, não há referências no Novo Testamamento a instrumentos 

musicais sendo usados no templo, ou mesmo em sinagogas. No entanto, falando dos 

serviços de sacrifício no Segundo Templo, Werner (1959) declara, de acordo com a 

Mishná, que o sacrifício da manhã era anunciado por três toques de trombetas de 

prata. Címbalos indicavam o momento do início dos cânticos, pelos levitas, e as 

trombetas indicavam o momento onde a congregação deveria juntar-se ao cântico, 

que era acompanhado por nebel e kinnôr. Já Edersheim, (2003) defende, no Segundo 

Templo, o uso apenas de sete trombetas de prata pelos sacerdotes. Como já visto, no 

início deste capítulo, Davis também apresenta o uso de instrumentos musicais e coral 

no Segundo Templo. 

Webber (1994) argumenta que o uso de instrumentos musicais no Segundo 

Templo estava associado apenas aos sacrifícios, não sendo usados nas sinagogas 

na época de Cristo, e que, após a destruição do templo, em 70 d.C., o uso dos 

instrumentos musicais perdeu definitivamente seu espaço. Como os cristãos dos 

primeiros séculos carregaram as características da sinagoga, os instrumentos 

musicais não foram bem vindos. 

Portanto, chega-se à conclusão que, não apenas Davi, como os demais 

músicos, líderes religiosos e sacerdotes, contemporâneos e posteriores a ele, 

entendiam o lugar de utilização de cada instrumento musical. Alguns contribuíam na 

adoração, outros eram desnecessários, chegando, por fim, a um tipo de radicalismo 

nos primeiros séculos, tanto antes de Cristo como depois, onde a utilização dos 

instrumentos musicais na adoração e culto a Deus foi extinta. 
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CAPÍTULO 5 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Seguindo a tradição da sinagoga no primeiro século, que entendia como 

desnecessário o uso, os instrumentos musicais foram, por séculos, banidos das 

reuniões de adoração, não apenas pela tradição, como também, pelo fato de serem 

utilizados instrumentos musicais de percussão e metal nos rituais pagãos, e até 

mesmo nas execuções de cristãos (WEBBER, 1994). Outro fator que tanto influenciou 

a não utilização de instrumentos musicais por séculos, foi o entendimento de que, no 

Antigo Testamento, a utilização dos instrumentos musicais estava em conexão com 

os rituais de sacrifícios, e como deixaram de existir no Novo Testamento, 

automaticamente deveriam ser abolidos. 

A história da música ocidental inicia-se com a Igreja Cristã. Estudiosos afirmam 

que a música da Igreja primitiva assemelha-se à música improvisada e monofônica 

grega. Para os gregos, música não era simplesmente música. Na mitologia, por estar 

ligada às nove deusas irmãs que presidiam as artes e a ciência, os gregos tinham a 

música como algo fundamental para a busca da verdade ou da beleza.  

Como o império romano não tinha música própria, ao dominar os gregos, 

utilizaram sua música. Por estar ligada, a música, a festivais, torneios, teatros e 

momentos íntimos, a igreja, preocupada que os novos conversos associassem com o 

passado pagão, decidiu ser inapropriado o uso da música, e instrumentos musicais, 

no serviço de adoração. Entretanto, a lira foi liberada aos fiéis, desde que usassem 

em seus lugares, em ocasiões informais, acompanhando o canto de hinos e salmos 

(GROUT, 1986). 

Por este motivo, os instrumentos musicais não eram bem vindos nos cultos, e 

isto foi descrito por Justino Mártir. Tertuliano chega a sugerir que a harpa e o alaúde 

não deveriam ser usados na igreja, pois foram instrumentos criados pelos deuses 

Apolo, Minerva e Mercúrio. Agostinho argumenta que instrumentos como flauta, harpa 

e pandeiros, eram utilizados nos rituais sensuais dos cultos pagãos e nas depravadas 

apresentações de circos e teatros. Crisóstomo chega a sugerir que a voz humana 

transforma-se em harpas ou cítaras, não havendo necessidade destes instrumentos. 

Clemente de Alexandria pedia que os instrumentos fossem excluídos da igreja. 
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Thomas de Aquino disse que não havia necessidade de harpas e alaúdes pois não 

deviam judaizar a igreja (KEHN, BAYLES, 2009). 

No século III, o engenheiro Ctezibios que vivia em Alexandria, fato confirmado 

pelo Dicionário de Música Oxford (2015), criou o órgão de tubos, e Chamber’s (1872) 

cita que, por volta de 660 a.D., o papa Vitaliano I introduziu pela primeira vez um órgão 

de tubos no culto e adoração na igreja. No entanto, estudantes da arqueologia 

eclesiástica defendem que, provavelmente, não foi utilizado até por volta do século 

XIII. Já Grout (1986) sugere que provavelmente o órgão tenha sido usado na música 

sacra, não litúrgica. Riddle, entretanto, afirma que a introdução de instrumentos 

musicais na Igreja Cristã teve início no IX século. 

Na Idade Média, houve um crescimento na utilização e produção de diversos 

instrumentos musicais, no contexto popular. A lira e a harpa eram ainda muito comuns. 

Trompetes e trompas só podiam ser usados pela nobreza. Órgãos e flautas ganharam 

seu espaço, mas foi a gaita que tornou-se o instrumento popular universal.   

No princípio do século XIII o órgão já era usado na Igreja de Notre Dame 

acompanhando o canto de corais. Do período Medieval ao Renascimento houve um 

crescimento significativo de profissionais da música, pois os mesmos eram 

sustentados pela Igreja. Dentro deste período, é definido o surgimento da música 

instrumental, entre 1450 e 1550, onde composições começaram a ser feitas para 

grupos instrumentais e instrumento solo. Mesmo assim, a Igreja não deu abertura para 

a entrada dos instrumentos.  

Martinho Lutero, poeta e músico, demonstra que ainda havia muita rejeição ao 

dizer que o uso do órgão na adoração era a insígnia de Baal (M’CLINTOCK, STRONG, 

1883). Para Lutero, a música deveria ser cantada pelo povo como era feito na igreja 

primitiva, e não apenas pelos sacerdotes e clérigos. Lilianne Doukhan argumenta no 

livro En Espiritu y en Verdade (PERERA, 2013) que Lutero não apenas entendia de 

música, ele era um exímio tocador de alaúde. 

 Jan Hus introduziu o canto congregacional nas igrejas boêmias e no ano de 

1501, em Praga, foi publicado o primeiro hinário protestante do mundo. Isto influenciou 

Lutero e seu amigo Johann Walther a providenciarem um repertório de cânticos sacros 

para o povo, impresso em Wittenberg, em 1524. Basden (2009) comenta que Lutero, 

Calvino e outros reformadores adaptaram hinos e salmos à música folclórica com a 

intenção de reconstruir a liturgia. Mesmo tendo novos textos religiosos, que 
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ensinavam suas novas descobertas, muitas destas músicas usadas eram de origem 

profana. Isto durou por quatro séculos. 

Com a intenção de abandoná-las e incutir canções cristãs e morais, criou-se, 

então, os corais (ICHTER, 1976). Para Vasconcelos (2012), ao romperem com a Igreja 

Católica, Lutero e Calvino, mesmo persistindo sem instrumentos musicais, mudaram 

a música no culto, influenciando todo o protestantismo. Demonstrando sua não 

aceitação quanto aos instrumentos musicais, Calvino chega a ordenar que todos os 

órgãos existentes nas igrejas de Genebra fossem destruídos e lançados no lago 

(PERERA, 2013). 

 Grout (1986) afirma que no fim do século XVI, órgãos, alaúdes, violas e outros 

instrumentos já ocupavam uma parte importante nos serviços da igreja, duplicando ou 

substituindo as vozes. Neste período, compositores já haviam criado prelúdios, 

interlúdios e arranjos em melodias para os serviços eclesiásticos. Grandes nomes da 

música clássica começam a surgir, influenciando a música tanto da Igreja Católica 

como da Luterana. E assim inicia-se o período Barroco. Óperas e sonatas retratando 

histórias bíblicas começaram a surgir. Neste período, grandes nomes como Niccolo 

Amati e Antonio Stradivari ganharam fama na construção de violinos. 

 Como o centro do movimento da reforma havia mudado da Alemanha e Suíça 

para a Inglaterra, o foco da reforma migra de Lutero e Calvino para John Wesley 

criando o movimento Metodista. John Wesley descobre que o cântico de hinos era 

grande aliado na pregação do evangelho, tornando-se grande propagador do uso de 

hinos na adoração (PERERA, 2013). Em 1620, motivados pela perseguição política e 

religiosa na Europa, puritanos fugiram para as terras americanas levando sua 

tradição. Quando aportaram, em Plymouth, dispunham de um saltério adaptado com 

diversos salmos que podiam ser cantados de trinta e duas formas diferentes. Como 

muitos dos que aportavam eram pessoas simples e sem leitura, a repetição da música 

tornou os cultos cansativos e, aos poucos, os Salmos foram deturpados e adaptados 

a baladas populares (VASCONCELOS, 2012). 

 West (2002) comenta que, por mais que igrejas tenham esforçado para 

restaurar a adoração como no Novo Testamento, no século XIX houve uma grande 

apostasia na música. Cita, ainda, que em 1868, Ben Franklin declarou haver em torno 

de dez mil congregações, nos últimos cinquenta anos, que não tinham permitido 

nenhum instrumento musical em seu serviço de adoração. Newman (1915) argumenta 
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que a Primeira Igreja Batista de Newport foi a primeira igreja a introduzir um 

instrumento no serviço de adoração, isso no século XIX. O instrumento utilizado foi 

uma viola baixo, conhecida como viola de gamba, (tocada por arco, mas diferente da 

viola que consta na família dos violinos, provavelmente criada na Espanha, século XV, 

ANEXO J) e causou grande comoção. 

 Com a liberdade obtida na América, no século XIX, a música cresceu 

assustadoramente. Qualquer cidadão podia compor hinos, ou adaptar textos e 

poesias a melodias existentes. A grande preocupação dos reformadores do passado, 

onde os hinos deveriam ser teológicos, deu lugar ao pensamento próprio expresso 

nos hinos. A adoração coletiva acaba dando lugar à expressão individual. Surge então 

a música gospel.  

Reformadores das igrejas católicas, anglicanas e outras tradicionais percebem 

a necessidade do retorno de hinos e liturgias do passado, enquanto que, na maioria 

das novas igrejas evangélicas, a preocupação era em músicas para agradar e encher 

seus auditórios. Liliane Doukhan defende que igrejas com liturgia tradicional invocam 

a santidade do momento da adoração enquanto que, nas igrejas “populares” o foco é 

na importância da pessoa na adoração (PERERA, 2013). 

Além dos órgãos de tubos, pianos começaram a ocupar um lugar no serviço de 

adoração em diversas igrejas, chegando, no século XX ao período mais empolgante 

da história da música, onde, instrumentos musicais variados foram introduzidos no 

serviço de adoração. Com a evolução musical desta época, surgiram, também, estilos 

de música como o jazz, o blues e o rock que, aos poucos, conseguiu embrenhar-se 

em muitas das denominações atuais. 

 A música, quer instrumental ou vocal, esteve presente em todos os momentos 

da história. Benedicto (2013) argumenta que, a princípio, os hinos, que são os textos 

mais primitivos do Antigo e do Novo Testamento, eram a fonte da teologia. No Antigo 

Testamento, encontra-se uma grande quantidade de hinos, que podiam ser 

simplesmente cantados, ou cantados com acompanhamento de instrumentos, sempre 

retratando conhecimento.  

No Novo Testamento, os hinos ainda tiveram seu importante papel, mas como 

solo, sem acompanhamento, e também retratando conhecimento. O não uso de 

instrumentos musicais no Novo Testamento gerou séculos de abandono dos mesmos, 

no entanto, nas últimas décadas, a música passou por fortes mudanças levando Wood 
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(1972) a dizer que está se desenvolvendo uma tendência que não apenas obscurece, 

mas destrói a linha divisória entre o sacro e o profano. O que diria Wood se escrevesse 

sobre o mesmo assunto hoje? 

Aristóteles defendia que a música exerce certa influência sobre o caráter e a 

vontade do ser humano. Para ele, a música pode representar a doçura, a ira, o valor, 

e tantos outros sentimentos positivos e negativos. Portanto, se uma pessoa fica 

exposta por muito tempo a um certo tipo de música, todo o seu caráter será 

estruturado conforme os sentimentos despertados por este tipo de música (GROUT, 

1986). 

Benedicto (2013) considera a música como essencial na adoração, 

enriquecendo a liturgia, entretanto, precisa ser em sua maioria, comunitária. Por ser 

um ato de adoração, o foco da música deve estar em Deus pois é um veículo para 

expressar conceitos teológicos, não simplesmente emoções e sentimentos buscando 

agradar o ouvinte, deve agradar a Deus. Plenc (2012) cita que a música sacra não é 

apenas um meio de expressão das emoções, ela deve possuir cinco propósitos no 

culto cristão: gratidão, louvor, adoração, edificação e evangelização. Esses propósitos 

foram instituídos por Deus desde o Antigo Testamento. 

Kidder (2013, p. 86) declara que “se oferecêssemos mais louvor e mais ações 

de graças, teríamos muito mais poder em nossas vidas. Teríamos muito mais do amor 

de Deus e de suas bênçãos”, e sugere a mistura de louvor nas preces. Cita que o 

filósofo dinamarquês Kierkegaard escreveu que a maioria das pessoas que vão ao 

culto, vêem a adoração como uma peça teatral sendo Deus o produtor, o pastor é o 

ator principal e a congregação é apenas o público assitente. Isto difere da verdadeira 

adoração onde as pessoas são os atores, o pastor é o canal e Deus é a audiência. 

Por ser um dos meios mais eficazes para impressionar o coração com as 

verdades espirituais e fixar na memória as Escrituras, a música precisa ser 

corretamente empregada pois “é um dom precioso de Deus, destinado a elevar os 

pensamentos para aspirações nobres e sublimes, a inspirar e elevar o espírito” 

(WHITE, 2005, p. 10). Nunes (2001) argumenta que existem muitas músicas religiosas 

que são valiosas, de modo que corações têm sido transformados por suas letras e 

melodias, mas, muitas delas faltam caráter, senso de louvor e santidade, tornando-as 

impróprias. 
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Um problema grave que tem invadido as igrejas é o comércio musical. 

Osterman (2003) argumenta que indústrias musicais têm produzido tipos de música 

religiosa apenas com o intuito de vender. Estudam as preferências musicais dos 

indivíduos e criam músicas que os agradam. Cita que cânticos religiosos de amor têm 

sido o maior sucesso pois criam fantasias românticas e sexuais. Esses estilos 

musicais, e tantos outros que estão sendo associados ao mundo, deixam a mente do 

indivíduo entorpecida para não distinguir e entender os preceitos espirituais pois 

apelam apenas à natureza carnal. Estilos musicais fora do contexto são considerados 

impróprios, portanto, cada estilo tem seu próprio ambiente. 

Osterman apresenta três estilos musicais religiosos: estilo conservador, estilo 

liberal e estilo contemporâneo. O conservador deriva da tradição européia e contém 

hinos, antífonas, clássicos e até um pouco de música contemporânea. Geralmente faz 

o uso de órgãos, pianos e outros instrumentos produzindo músicas vivas, lindas e 

comoventes. O estilo liberal, mais pentecostal, geralmente música gospel e 

improvisadora, provoca marcação de pés, batida de palmas e balanço do corpo. 

Segundo Osterman, o corpo humano foi feito para movimentar-se para frente e para 

trás, não para os lados. Os principais instrumentos utilizados são as guitarras e baixos 

elétricos, sintetizadores e baterias. Já o estilo contemporâneo é uma fusão de sons 

populares atuais. 

Paul Basden (2009) editou uma obra em que seis estilos de adoração são 

apresentados por seis autores. São eles: adoração litúrgica formal, adoração 

tradicional com hinos, adoração contemporânea, adoração carismática, adoração 

combinada e adoração emergente.  

Defendendo a adoração litúrgica formal, Paul Zahl argumenta que consiste em 

um culto majestoso com um padrão consistente e previsível, sem improvisos 

provenientes da espontaneidade do momento nem pela congregação, nem pelo 

oficiante. Um culto realizado dentre de um molde, não determinado por humor ou 

improvisos. Neste estilo de culto, Zahl apresenta músicas para adorar a Deus. Músicas 

que moldam os cantores com textos sólidos que dão base e sustentam cristãos 

sólidos. Defende que a música religiosa possui o estilo clássico ocidental, com 

qualidade e com palavras substanciais, diferente da música de louvor contemporânea 

que, em sua maioria, tem sido repetitiva na melodia e fraca na letra. Há um maior 
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cuidado na composição e escolha das músicas, a serem usadas na adoração, para 

que haja uma excelência musical e teológica. 

Na adoração tradicional com hinos, Harold Best argumenta não haver uma 

ordem específica, privilegiando o andamento contínuo. Em algumas congregações até 

existe uma ordem estabelecida mas, de uma semana para outra, podem haver 

variações. O uso do hinário é essencial, junto com as Escrituras e os livros de orações, 

pois este culto praticamente é cantado. Geralmente são utilizados instrumentos de 

teclado, especialmente o órgão, e grupos de louvor. 

A adoração contemporânea, apresentada por Joe Horness, prefere o uso de 

instrumentos modernos como guitarras, instrumentos de percussão, sintetizadores e 

sopros. Estilos musicais contemporâneos como rock, jazz, hip hop, rap e gospel são 

comuns com o objetivo de conduzir pessoas a terem experiências genuínas na 

presença de Deus. Artes, danças e teatros são comuns pois tudo pode ser usado para 

alcançar o adorador. 

Por mais que invoque a trindade, a adoração carismática possui seu foco na 

atuação do Espírito Santo. Don Williams, apresentando este estilo de adoração, define 

ser “aquela em que a liderança e os dons do Espírito (charismata) são evidenciados 

ou recebidos durante o louvor individual ou coletivo em resposta a um poderoso ato 

de Deus” (BASDEN, 2009, p. 145). Bandas de rock, pop rock e heavy metal são 

comuns juntamente com a liberdade de expressão corporal. A músicas utilizadas são 

compostas, em geral, pelas próprias bandas. 

A adoração combinada, segundo Robert Webber, é a mistura da adoração 

litúrgica com a contemporânea. O sentido da experiência real e vital com Deus faltava 

na adoração litúrgica e na adoração contemporânea faltava a substância. A adoração 

combinada supriu as duas necessidades. O serviço do culto normalmente é temático. 

É analisada a necessidade emergente e tudo no serviço do culto tratará deste tema, 

inclusive os hinos. 

O último estilo é a adoração emergente abordada por Sally Morgenthaler. O 

mundo hoje está repleto de pessoas em busca do sobrenatural, do mistério e da 

diversificação, levando grande parte da geração atual ao desinteresse por religião e 

por igrejas que focam em conceitos, necessidades, sentimentos e desejos humanos. 

O objetivo da adoração emergente é envolver o adorador principalmente com Deus e 

suas obras por meio de Jesus. A transformação ocorre por meio da atividade de Deus 
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no ser humano e não pelo ser humano precisar conseguir um comportamento melhor. 

A essência é mais experimental que mental, mais sensorial que lido. O visual é 

explorado com imagens abstratas onde o adorador é levado à reflexão. Pode ser 

combinado o sagrado e o secular com o propósito de exaltar a Deus, usando a 

improvisação como principal ferramenta. 

É verdade que o pós-mordenismo exige um estudo e aprimoramento do serviço 

de adoração mas, por mais que sequências, liturgias e formalidades possam ser 

questionadas quanto à sua relevância, precisa-se entender que a adoração é o ponto 

essencial na vida do cristão, portanto, deve-se cuidar para que o verdadeiro objetivo 

da adoração, Deus, seja alcançado. White (2008c, p. 202) declara: 

 
A menos que aos crentes sejam inculcadas idéias precisas acerca do 
culto verdadeiro e da verdadeira reverência para com Deus, 
prevalecerá entre eles a tendência para nivelar o sagrado ao comum. 
Tais pessoas, professando a verdade, serão uma ofensa a Deus e 
uma lástima para a religião. 
 

 A música, ou louvor, é um dos fatores chaves da adoração. Santos (2010) 

argumenta que quem louva demonstra confiança em Deus e amor por Ele. Por ser um 

dos maiores dons dados por Deus, White (2005) declara que a música é indispensável 

no processo de crescimento cristão, portanto, a IASD procura, não adaptar-se às 

tendências, mas como declara Theiss (2012), modernizar sem mundanizar. 

 O estudo detalhado das Escrituras, no século XIX, foi primordial para os 

primeiros passos da IASD. Foi nas Escrituras que, ao longo dos anos, a IASD baseou 

toda sua liturgia e suas doutrinas. No entanto, no que diz respeito à música, Webber 

(1994) descreve que a formação musical da IASD é muito eclética por formar-se com 

pessoas de diversas denominações que trouxeram para a IASD a música de suas 

antigas congregações. 

Por mais que possua e utilize músicas provindas de diversas congregações, o 

hinário e liturgia atual da IASD remetem à Bíblia e às doutrinas da igreja. 

Reconhecendo a importância e o valor da música no serviço de adoração, a IASD 

desenvolveu a “Filosofia Adventista do Sétimo Dia Com Relação à Música” (ANEXO 

K) e “Orientações com Relação à Música” (ANEXO L) para nortear tudo o que diz 

respeito à música na IASD. 

Sarli (2013) em entrevista à Revista Ministério, dedicada aos ministros da IASD, 

declara que a música na IASD precisa estar em harmonia com os ensinamentos 
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bíblicos, trazendo uma mensagem clara. Melodias iguais às populares, ou de 

composições seculares, não devem possuir espaço na adoração. Em sua visão, o 

ritmo precisa ser moderado, sendo que, torna-se desnecessário o uso de percussão 

realçando as batidas.  

A preocupação da IASD não deve ser em agradar o adorador, mas agradar a 

Deus, o adorado. Portanto, a música precisa sempre ser utilizada de maneira 

edificante pois é um dos elementos mais importantes nas atividades da igreja. A 

influência que exerce é tão grande, que ela pode elevar ou degradar o adorador 

conforme seja usada para o bem ou para o mal (WHITE, 2008d).  

Santos (2010, p. 18) declara que é preciso atentar para “as poderosas 

influências que músicos e suas músicas podem ter sobre as pessoas que os ouvem”. 

Explica que, quando captada pelo ouvido humano, a música vai direto para o tálamo, 

no cérebro, que é o centro de controle das emoções, das sensações e dos 

sentimentos, não passando antes pelo lobo frontal, responsável pelo raciocínio, 

controle das influências transmitidas por ela. Portanto, a música atinge o estado 

emocional do indivíduo sem barreira alguma. Osterman (2003, pp. 82 e 83) argumenta 

que Platão, há dois mil anos, já tinha um conhecimento dos efeitos que a música 

possui sobre o ser humano pois exigia estrita censura sobre a música popular. Cita a 

declaração de Cláudio Monteverdi: “o fim de toda boa música é afetar a alma”. 

Segundo Santos (2010, p. 31) 

 
Está científicamente provado que a exposição contínua a músicas 
agitadas e fortes provoca irregularidades nos batimentos cardiacos, 
gera estafa, indigestão, pânico, hipertenção, úlcera, deficiência 
auditiva e desequilíbrio mental. Além disso, os ritmos padronizados do 
rock, jazz, rock lento, funk, swing, soft rock, surf rock, hard rock, 
reggae, boogiewoogie e outros mais, podem levar seus ouvintes 
assíduos a perderem até dois terços da força muscular. 

 

Por ter, a música, um poder incalculável, sendo inspirada por Deus, mudará atitudes 

e transformará o caráter. Entretanto, se a música despertar qualquer das irregularides 

acima ou despertar simplesmente as paixões da natureza carnal, não serve para o 

adorador em circunstância alguma. 

A música sacra, religiosa, de verdadeiro louvor a Deus, não precisa ser triste e 

sem brilho, como alguns imaginam, pelo contrário, precisa ser alegre, expressando a 

sinceridade do coração e gratidão a Deus. Tippit (1989) comenta que Martinho Lutero 

defendia a idéia de que, por não suportar a alegria, o diabo odeia a música. Entretanto, 
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essa alegria não significa liberdade para tocar e cantar o que quiser, quando quiser e 

da forma que quiser. Precisa ser sob a orientação do Espírito Santo.  

A IASD entende, em sua filosofia, que a música solo, ou música especial, é 

importante na adoração, mas de forma alguma deve substituir a música 

congregacional. Benedicto (2013) defende que a música precisa ser comunitária pois 

deve refletir o “nós” e não o “eu”. 

Webber (1994) ressalta que até 1980 grande parte das Igrejas Adventistas não 

utilizavam a maioria dos instrumentos musicais em seu serviço de adoração. 

McCommon (1981) argumenta que os hebreus não incluíram alguns instrumentos nos 

cultos realizados nos templos pois não eram apropriados, ou não induziam à 

adoração. Os instrumentos usados por eles davam beleza e dignidade ao culto.  

Instrumentos de percussão, por exemplo, não foram utilizados na igreja cristã 

até o século XVII. A partir do século XVII, foram introduzidos os tímpanos no serviço 

religioso, desde que fossem usados durante a apresentação de corais ou em 

momentos de coroação. A partir do romantismo, 1825 a 1900, outros instrumentos de 

percussão foram, aos poucos, sendo introduzidos, e hoje, qualquer peça que emita 

algum tipo de som tem sido usado no serviço de adoração de diversas denominações, 

inclusive em algumas Igrejas Adventistas. 

White (2005) ressalta a necessidade da utilização de instrumentos no culto de 

adoração, pois isso aumenta o interesse do indivíduo. Cita, ainda, que Deus quer a 

utilização de instrumentos na adoração. No entanto, precisam ser utilizados com 

cuidado para elevar o adorador. Vozes estridentes, linguagem confusa, dissonâncias, 

exibicionismo, músicas dançantes com letras sagradas, agitação e histeria apenas 

demonstram o mal uso da música e dos instrumentos musicais. Esses não têm lugar 

na adoração.  

Ellen White demonstra o mal uso de instrumentos como órgão, contrabaixo, 

violino, flauta, tamborins, trompa, tambor e trompetes, envolvendo cordas, sopros e 

percussão, na campal de Indiana. Nota-se que o problema não foi um determinado 

tipo de instrumento, mas a junção deles com outros elementos provocando histeria, 

dança, agitação e gritos, provam que a música tocada e cantada em Indiana não 

estava em acordo com os padrões divinos. Santos (2010) argumenta que um 

instrumento musical, e mesmo a voz, pode ser um desrespeito à presença de Deus 

ou uma boa ferramenta de adoração. O som frenético e dissonante de uma guitarra 
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não é decente. O mesmo acontece com uma bateria onde o ritmo é constantemente 

batido transformando a música em um batuque tribal ou uma danceteria. 

Para Osterman (2003) os instrumentos podem ser usados para o bem ou para 

o mal, mas não é correto definir certos instrumentos como bons e outros como maus. 

Argumenta que a condição espiritual do coração do músico é que produz fruto bom 

ou mal. Mesmo sendo utilizados em diversos estilos de músicas, e locais de shows, 

instrumentos como teclado, violino, saxofone, violão, e outros, não são discutidos 

como bons ou maus. As discussões envolvem apenas a percussão, mais 

especificamente, a bateria. Osterman argumenta que missionários europeus enviados 

para a África não conseguiram relacionar-se com a cultura, criando assim o mito de 

que os tambores são maus. O maior problema da bateria, segundo ela, é o fato de 

não ser orquestrada para dar um colorido à música, sendo geralmente tocada “de 

ouvido”, com alto volume, acentuando o ritmo de toda a música. 

Essa acentuação do ritmo faz sucesso entre os jovens pois apela mais ao físico. 

O problema é, como Deus controlará a mente quando o físico está em evidência? A 

IASD em seu documento “Orientações com Relação à Música” (ANEXO L) incentiva 

a utilização do uso de instrumentos musicais, desde que cumpram a função de 

acompanhamento, pois a mensagem expressada pela voz é incomparavelmente mais 

aprazível a Deus. White (2005) declara não haver necessidade de opor ao uso de 

instrumentos musicais, mas o documento oficial declara a necessidade de cuidados 

com instrumentos associados com a música popular, folclórica ou que necessitam de 

amplificação exagerada. 

Percebe-se uma constante busca por argumentos favoráveis e contrários à 

percussão na adoração da IASD. Como visto, por mais que instrumentos de 

percussão sejam encontrados nas Escrituras, sua utilização em momento algum é 

feita no ambiente do tabernáculo, do templo ou da sinagoga. Surge então a pergunta: 

É relevante o uso de instrumentos de percussão, mais especificamente a bateria, na 

adoração dentro da IASD? Pode ser realizada uma experiência em qualquer templo, 

e em qualquer momento de adoração, quanto a essa relevância. Em qual momento 

pode-se melhor sentir a presença de Deus, quando um hino calmo e sem acentuação 

do ritmo é cantado? Ou quando o ritmo marcado pelas batidas aceleram os batimentos 

cardíacos? 
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Busca-se nos dias atuais um reavivamento e uma reforma. Como não há uma 

definição final, por parte da IASD, de quais instrumentos podem e quais não devem 

fazer parte do culto de adoração, pois, de certa forma, fatores culturais devem ser 

levados em conta, resta o grande desafio, a cada congregação ASD, de estudar a 

relevância da utilização de determinados instrumentos musicais em sua geografia. 

Neste estudo, precisa-se levar em conta não apenas fatores culturais ou gosto pessoal 

mas o fator chave que é: no serviço de adoração, os adoradores estão passando por 

um verdadeiro reavivamento? O louvor está produzindo crescimento doutrinário, 

espiritual? Ou simplesmente têm, os adoradores, saído do templo alegres e felizes 

com um culto animado? 

White (2002a, p. 36) comentando sobre a campal de Indianápolis, declara: 

 
O Espírito Santo nunca Se revela por tais métodos, em tal balbúrdia 
de ruído. Isso é uma invenção de Satanás para encobrir seus 
engenhosos métodos para anular o efeito da pura, sincera, elevadora, 
enobrecedora e santificante verdade para este tempo. É melhor nunca 
ter o culto do Senhor misturado com música do que usar instrumentos 
músicos para fazer a obra que, foi-me apresentado em janeiro último, 
seria introduzida em nossas reuniões campais. A verdade para este 
tempo não necessita nada dessa espécie em sua obra de converter 
almas. Uma balbúrdia de barulho choca os sentidos e perverte aquilo 
que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. As forças das 
instrumentalidades satânicas misturam-se com o alarido e barulho, 
para ter um carnaval, e isto é chamado de operação do Espírito Santo. 

 

A música é um equilíbrio de melodia, harmonia e ritmo, e no caso da adoração 

e louvor, cantado, acrescenta-se a mensagem da letra. O único elemento que deve 

estar em evidência é a letra. Se os instrumentos, quer de percussão, sopros ou cordas, 

estiverem impedindo que a Escritura seja gravada, a música será transformada em 

uma balbúrdia, o que não é aceito por Deus. 

Conclui-se que, por mais que Davi seja realmente o autor do Salmo 150, 

conforme inferência de Ellen G. White, ainda assim é quase certo que ele o tenha 

composto antes da instituição da adoração no templo, pois após este feito, não são 

encontrados relatos do uso de percussão, com exceção aos címbalos, no serviço de 

adoração do templo. Não é correto utilizar um texto apenas das Escrituras como 

palavra final de um determinado assunto.  

A Bíblia precisa ser estudada e analisada como um todo. E no todo, referente 

ao uso dos instrumentos musicais, a percussão, no culto de adoração, não ganha 
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crédito nas Escrituras. Portanto, o Salmo 150 não deve servir de base para liberar, ou 

não, a dança e percussão dentro da adoração no templo. Até porque, a dança, 

presente também no Salmo 150, em momento algum faz parte de discussões na IASD. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – SHOPHAR – TROMBETA 

 

 

 

Fonte: Museu de Arqueologia Bíblica Paulo Bork – UNASP – EC. 
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ANEXO B – NEBEL – RECIPIENTE OU RESERVATÓRIO DE PELE 
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Fonte: Museu de Arqueologia Bíblica Paulo Bork – UNASP – EC. 
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ANEXO C – NEBEL – SALTÉRIO 

 

 

 

Fonte: Museu de Arqueologia Bíblica Paulo Bork – UNASP – EC. 
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ANEXO D – KINNOR – HARPA 

 

 

Fonte: 

<https://myriamhadassah.files.wordpress.com/2013/11/img_1314_185_hebrew_kinn

or.jpg> 

https://myriamhadassah.files.wordpress.com/2013/11/img_1314_185_hebrew_kinnor.jpg
https://myriamhadassah.files.wordpress.com/2013/11/img_1314_185_hebrew_kinnor.jpg
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ANEXO E – TSLATSAL - CÍMBALOS 

 

 

Fonte: 

<http://omeka1.grinnell.edu/WorldMusicInstruments/files/original/ee02c3b2507d85c9

029ee93478b3a2e5.jpg> 
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ANEXO F – REPRESENTAÇÃO DE KINNOR DO CEMITÉRIO REAL DE UR 

 

 

Fonte: 

<http://people.wku.edu/darlene.applegate/oldworld/webnotes/3neareast/images/ur_ly

re_queen.bmp>  

http://people.wku.edu/darlene.applegate/oldworld/webnotes/3neareast/images/ur_lyre_queen.bmp
http://people.wku.edu/darlene.applegate/oldworld/webnotes/3neareast/images/ur_lyre_queen.bmp
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ANEXO G – CHALIL – FLAUTA DE OSSO 

 

 

 

Fonte: <http://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/scp-573/Flute.bone.jpg>  
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ANEXO H – HATSOTSRAH – TROMBETA 

 

 

 

Fonte: <http://www.timesofisrael.com/thieves-prey-on-ancient-heritage-in-post-

mubarak-egypt/> 
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ANEXO I – REPRESENTAÇÃO DO ÓRGÃO DE CTESIBIOS 

 

 

 

Fonte: <http://3.bp.blogspot.com/-0VarxLcV1mw/U_OaOAySREI/AAAAAAAAAdA/-

q0NOWzM7xI/s1600/organo-hidraulico-3.jpg> 
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ANEXO J – VIOLA DE GAMBA 

 

Fonte: <http://www.orpheon.org/OldSite/Fotos/Fotos-Instr/vdgb_Linarolo-34sm.jpg>  
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ANEXO K – FILOSOFIA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA COM RELAÇÃO À 

MÚSICA 

 

Deus compôs a música exatamente na estrutura de Sua criação. Lemos que 

quando Ele criou todas as coisas “juntas cantavam as estrelas da manhã, e todos os 

filhos de Deus bradavam de júbilo” (Jó 37:8). O Livro do Apocalipse retrata o céu como 

um lugar de louvor incessante, com hinos de adoração a Deus e ao Cordeiro 

ressoando de todas as partes (Apocalipse 4:9-11; 5:9-13; 7:10-12; 12:10-12; 14:1-3; 

15:2-4; 19:1-8). 

Visto que Deus criou os seres humanos à Sua imagem, partilhamos do amor e 

apreciação pela música com todos Seus seres criados. Na verdade, a música pode 

nos atingir e tocar com um poder que vai além das palavras ou qualquer outro tipo de 

comunicação. Na sua forma mais pura e melhor, a música eleva nosso ser à presença 

de Deus onde anjos e seres não caídos o adoram com cânticos. 

Porém, o pecado lançou sua praga sobre a Criação. A imagem divina foi 

desfigurada e por pouco apagada. Em todos os aspectos, este mundo e as dádivas 

de Deus vêm a nós com uma mistura de bem e mal. A música não é moral nem 

espiritualmente neutra. Pode nos levar a alcançar a mais exaltada experiência 

humana, pode ser usada pelo príncipe do mal para degenerar e degradar, para 

suscitar a luxúria, a paixão, desesperança, ira e ódio. 

A mensageira do Senhor, Ellen G. White, continuamente nos aconselha a 

elevar nosso conceito a respeito da música. Ela nos diz: “A música, quando não 

abusiva, é uma grande bênção; mas quando usada erroneamente, é uma terrível 

maldição” (O Lar Adventista, pág. 408). “Corretamente empregada, porém, é um dom 

precioso de Deus, destinado a erguer os pensamentos a coisas altas e nobres, a 

inspirar e elevar a alma” (Educação, pág. 167). 

Quanto ao poder da música, ela escreve: “É um dos meios mais eficazes para 

impressionar o coração com as verdades espirituais. Quantas vezes, ao coração 

oprimido duramente e pronto a desesperar, vêm à memória algumas das palavras de 

Deus – as de um estribilho, há muito esquecido, de um hino da infância – e as 

tentações perdem o seu poder, a vida assume nova significação e novo propósito, e 

o ânimo e a alegria se comunicam a outras pessoas! … Como parte do culto, o canto 

é um ato de adoração tanto como a oração. Efetivamente, muitos hinos são orações. 
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… Ao guiar-nos nosso Redentor ao limiar do Infinito, resplandecente com a glória de 

Deus, podemos aprender o assunto dos louvores e ações de graças do coro celestial 

em redor do trono; e despertando-se o eco do cântico dos anjos em nossos lares 

terrestres, os corações serão levados para mais perto dos cantores celestiais. A 

comunhão do Céu começa na Terra. Aqui aprendemos a nota tônica de seu louvor” 

(Educação, pág. 168). 

Como adventistas do sétimo dia cremos e pregamos que Jesus virá novamente, 

em breve. Em nossa proclamação mundial da tríplice mensagem angélica, de 

Apocalipse 14:6-12, conclamamos a todas as pessoas a aceitarem o evangelho eterno 

para louvar a Deus o Criador, e a prepararem-se para encontrar o Senhor. Desafiamos 

a todos que escolhem o bem e não o mal a renunciarmos “à impiedade e às paixões 

mundanas, [vivermos] no presente mundo sóbria, e justa, e piamente, aguardando a 

bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e 

Salvador Cristo Jesus” (Tito 2:12, 13). 

Cremos que o evangelho exerce impacto em todas as áreas da vida. Por 

conseguinte, sustentamos que, dado o vasto potencial da música para o bem ou para 

o mal, não podemos ser indiferentes a ela. Embora reconhecendo que o gosto, na 

questão da música, varia grandemente de indivíduo para indivíduo, cremos que a 

Bíblia e os escritos de Ellen G. White sugerem princípios que podem formar nossas 

escolhas. 

“Música sacra”, é uma expressão usada neste documento, normalmente 

referindo-se à música religiosa. Designa à música que se centraliza em Deus, em 

temas bíblicos e cristãos. Na maioria dos casos é música composta para ser utilizada 

nos cultos, nas reuniões de evangelismo ou na devoção pessoal e pode ser música 

vocal e instrumental. No entanto, nem toda música considerada sacra ou religiosa, 

pode ser aceitável para um adventista do sétimo dia. A música sacra não deve evocar 

associações seculares ou convidar a conformação com normas de pensamento ou 

comportamento da sociedade em geral. 

“Música Secular” é uma música composta para ambientes alheios ao serviço 

de culto ou de devoção pessoal e apela aos assuntos comuns da vida e das emoções 

básicas do ser humano. Tem sua origem no homem e é uma reação do espírito 

humano para a vida, para o amor e para o mundo em que Deus nos colocou. Pode 

elevar ou degradar moralmente o ser humano. Embora não esteja destinada a louvar 
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a Deus, pode ter um lugar autêntico na vida do cristão. Em sua escolha devem ser 

seguidos os princípios apresentados neste documento. 

 

Princípios que Orientam o Cristão 

A música com a qual se deleita deve ser regida pelos seguintes princípios: 

1. Toda música que se ouve, toca ou compõe, quer seja sacra ou secular, deve 

glorificar a Deus. “Portanto, quer comais quer bebais, ou façais, qualquer outra 

coisa, fazei tudo para glória de Deus” (I Corintios 10:31). Este é o princípio bíblico 

fundamental. Tudo o que não atende a esse elevado padrão irá enfraquecer nossa 

experiência com Ele. 

2. Toda música que o cristão, ouve, toca ou compõe, quer seja sacra ou secular, deve 

ser a mais nobre e melhor. “Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o 

que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o 

que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai” 

(Filipenses 4:8). Como seguidores de Jesus Cristo, que aguardam e esperam unir-se 

ao coro celestial, vemos a vida nesta terra como um preparo para a vida no céu e 

uma antecipação dela. 

Desses dois fundamentos “glorificar a Deus em todas as coisas e escolher o 

mais nobre e o melhor “dependem os demais princípios relacionados abaixo para a 

escolha musical. 

3. A música se caracteriza pela qualidade, equilíbrio, adequação e autenticidade. A 

música favorece nossa sensibilidade espiritual, psicológica e social, como também o 

nosso crescimento intelectual. 

4. A música apela tanto ao intelecto como às emoções, afetando o corpo de forma 

positiva. 

5. A música revela criatividade e obtém melodias de qualidade. Se harmonizada; deve 

ser usada de uma forma interessante e artística, com um ritmo que as complemente. 

6. A música vocal emprega versos que estimulam positivamente a capacidade 

intelectual como também nossas emoções e nosso poder da vontade. Os bons 

versos são criativos, ricos no conteúdo e bem compostos. Focalizam no positivo e 

refletem os valores morais; instruem e enaltecem; e estão em harmonia com a sólida 

teologia bíblica. 
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7. Os elementos musicais e literários operam juntos e harmoniosamente para 

influenciar o pensamento e o comportamento em concordância com os valores 

bíblicos. 

8. A música mantém judicioso equilíbrio dos elementos espiritual, intelectual e 

emocional. 

9. Devemos reconhecer e aceitar a contribuição de culturas diferentes na adoração a 

Deus. As formas e instrumentos musicais variam grandemente na família mundial 

adventista do sétimo dia, e a música proveniente de uma cultura pode soar e 

parecer estranha a outra cultura. 

Fazer música adventista do sétimo dia envolve a escolha do melhor. Acima de 

tudo nos aproximamos e glorificamos ao nosso Criador e Senhor. Vamos aceitar o 

desafio de termos uma visão musical diferenciada e viável, como parte de nossa 

mensagem profética, dando assim uma contribuição musical adventista importante e 

mostrando ao mundo um povo que aguarda a breve volta de Cristo. 

 

Fonte: <http://www.adventistas.org/pt/musica/2013/05/07/filosofia-adventista-relacao-

musica/> 
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ANEXO L – ORIENTAÇÕES COM RELAÇÃO À MÚSICA 

 

Orientações Com Relação À Música Para A Igreja Adventista Do Sétimo Dia Na 

América Do Sul 

 

A igreja Adventista do Sétimo Dia surgiu em cumprimento à profecia. Foi 

escolhida como um instrumento divino para proclamar, a todo o mundo, as boas novas 

de salvação, pela fé no sacrifício de Cristo, e obediência aos Seus mandamentos, com 

o objetivo de preparar um povo para o retorno de Jesus. 

A vida daqueles que aceitam essa responsabilidade deve ser tão consagrada 

como sua própria mensagem. Esse princípio se aplica, de maneira especial, àqueles 

que, através da música, tem a missão de conduzir a igreja de Deus na adoração, no 

louvor e na evangelização, pois. “A música só é aceitável a Deus quando o coração é 

consagrado e enternecido e santificado”. (Ellen White, Carta 198-1895) É preciso 

primeiro receber para depois oferecer. É preciso ter um compromisso pessoal com a 

mensagem, para depois poder transmiti-la. É preciso ter um encontro com Deus, para 

então reconhecer a santidade e a importância de cada acorde musical. 

Diante dessa realidade, aqueles que produzem, selecionam ou executam a 

música usada na igreja, necessitam de muita comunhão, sabedoria, orientação e 

apoio. Precisam ter a visão da grandeza do ministério que tem nas mãos, bem como 

o máximo cuidado ao fazerem suas escolhas. “Não é suficiente conhecer os 

rudimentos do canto; porém, aliado ao conhecimento, deve haver tal ligação com o 

céu que os anjos possam cantar através de nós”. (Ellen White, Manuscrito de maio de 

1874). 

A música é um dos maiores dons dados por Deus e, por isso mesmo, se 

constitui em um elemento indispensável no processo de crescimento cristão. “A 

música é um dos grandes dons que Deus concedeu ao homem, e um dos elementos 

mais importantes num programa espiritual. É uma avenida de comunicação com Deus, 

e é um dos meios mais eficazes para impressionar o coração com as verdades 

espirituais”. (Ellen White, Educação, 167) 

Ela exerce influência sobre assuntos de conseqüências eternas. Pode elevar 

ou degradar, e ser empregada tanto para o bem como para o mal. “Tem poder para 

subjugar naturezas rudes e incultas, poder para suscitar pensamentos e despertar 
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simpatia; para promover a harmonia de ação e banir a tristeza e os maus 

pressentimentos, os quais destroem o ânimo e debilitam o esforço” (Ellen White, 

Educação, 167). 

A música é um dos elementos mais importantes em cada programa da igreja, 

e por isso deve ser utilizada sempre de maneira edificante. “O Canto é um dos meios 

mais eficazes para gravar a verdade espiritual no coração. Muitas vezes se tem 

descerrado pelas palavras do canto sagrado, as fontes do arrependimento e da fé”. 

(Ellen White, Evangelismo, 500) 

Buscando o crescimento da música, de cada músico e da igreja é que são 

apresentadas as orientações a seguir. Elas são um complemento aos princípios 

apresentados pela Associação Geral, e devem direcionar a Música dentro da Igreja 

Adventista na América do Sul. Sua aceitação vai proporcionar sábias escolhas, o 

cumprimento da missão e a conquista de melhores resultados. 

Tendo em vista identificar corretamente o papel da música e dos músicos 

dentro da igreja, toda a atividade musical da igreja deverá ser chamada de Ministério 

da Música. Desta forma, os músicos passarão a ter uma visão clara de seu papel 

como Ministros, e a igreja, uma visão clara da música, seu objetivo e sua mensagem, 

como um ministério. 

I. O Músico 

1. Deve cultivar uma vida devocional à altura de um cristão autêntico, baseada na 

prática regular da oração e da leitura da Bíblia. 

2. Sua música precisa ser uma expressão do encontro pessoal com Jesus. 

3. Trata a música como uma oração ou um sermão, preparando-se espiritualmente 

para cada apresentação (Ellen White, Evangelismo, 508). 

4. Deve representar corretamente, em sua vida, os princípios da igreja e refletir a 

mensagem das músicas que apresenta. 

5. Necessita estar integrado à vida da igreja como mordomo fiel. 

6. Deve ser batizado, em harmonia com os princípios da igreja, e membro ativo de uma 

igreja local. 

7. Precisa construir, em todas as suas atividades, a visão de ministro e não de artista. 

Não destaca sua imagem pessoal, mas a mensagem que necessita transmitir. 

8. Cuida de sua aparência pessoal, para que reflita o padrão de modéstia e decência 

apresentado pela Bíblia. 
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9. A cada apresentação procura fazer seu melhor, evitando cair na monotonia da 

repetição de um repertório. 

10. Canta com entoação clara, pronúncia correta e perfeita enunciação. (Ellen White, 

Obreiros Evangélicos, 357). 

11. Evita tudo o que possa tirar a atenção da mensagem da música, como gesticulação 

excessiva e extravagante, teatralização e orgulho na apresentação (Ellen White, 

Evangelismo, 501). 

12. Evita, em suas apresentações, a amplificação exagerada, tanto vocal como 

instrumental. 

13. Não usa instrumentos, em seu acompanhamento, que se relacionem com gêneros 

musicais questionáveis. 

14. Não se assemelha ou personifica um cantor de reputação duvidosa. 

15. Evita o uso de tonalidades estridentes, outras distorções da voz, bem como o estilo 

dos cantores populares. 

16. Respeita o ambiente da igreja e as horas do sábado ao vender seus materiais. 

17. Não usa sua música para promover shows, ou apenas para promover suas vendas. 

18. Deve receber orientação e apoio espiritual da liderança do Ministério da Música, da 

liderança da igreja e do pastor. 

II. A Música 

1. Deve ser planejada, preparada e praticada, mantendo o equilíbrio entre ritmo, 

melodia e harmonia. 

2. Glorifica a Deus e ajuda-nos a adorá-lo de maneira aceitável. 

3. Deve harmonizar letra e melodia, sem combinar o sagrado com o profano. 

4. Não segue tendências populares que abrem a mente para pensamentos impuros, 

que levam a comportamentos pecaminosos ou que destroem a apreciação pelo que 

é santo e puro. “a música profana ou a que seja de natureza duvidosa ou 

questionável, nunca dever ser introduzida em nossos cultos”. (Manual da Igreja, 72). 

5. Não se deixa guiar apenas pelo gosto e experiência pessoal. Os hábitos e a cultura 

não são guias suficientes na escolha da música. “Tenho ouvido em algumas de 

nossas igrejas solos que eram de todo inadequados ao culto da casa do Senhor. As 

notas longamente puxadas e os sons peculiares, comuns no canto de óperas, não 

agradam aos anjos. Eles se deleitam em ouvir os simples cantos de louvor entoados 

em tom natural“ (Ellen White, Manuscrito 91). 
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6. Não se apega exclusivamente ao passado, pois o próprio Deus convida a cantar “um 

cântico novo” (Salmo 96:1). 

7. Não deve ser rebaixada a fim de obter conversões, mas eleva o pecador a Deus. 

(Ellen White, Evangelismo, 137). Ellen White diz que “…haveriam de ter lugar 

imediatamente antes da terminação da graça … gritos com tambores, música e 

dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode 

confiar neles quanto a decisões retas. E isto será chamado operação do Espírito 

Santo. O Espírito Santo nunca Se revela por tais métodos, em tal balbúrdia de ruído. 

Isto é uma invenção de Satanás para encobrir seus engenhosos métodos para 

anular o efeito da pura, sincera, elevadora, enobrecedora e santificante verdade 

para este tempo” (Mensagens Escolhidas, Vol. 2, pág. 36). 

8. Tem melodia e ritmo compatíveis com a mensagem. 

9. Provoca uma reação positiva e saudável naqueles que a ouvem. 

III. A Mensagem da Música 

1. Sua mensagem deve ser fácil, bem compreendida e que esteja em harmonia com os 

ensinamentos da Bíblia. 

2. Deve ter uma letra com valor literário e teológico consistente. Não usa letras 

levianas, vagas e sentimentais, que apelam somente às emoções, ou que não 

contém nenhuma mensagem. 

3. Seus versos não são dominados pelos instrumentos de acompanhamento. 

4. Mantém o equilíbrio entre hinos dirigidos a Deus e hinos que contêm petições, 

apelos, ensinos, testemunhos, admoestações e encorajamento. 

5. Deve evitar ser apresentada em outra língua, que não a nativa, para que possa ser 

compreendida e os ouvintes edificados. 

IV. O Envolvimento da Igreja 

1. Deve ser valorizado o louvor congregacional. Através dele toda a igreja é 

envolvida. “Nem sempre o canto deve ser feito por apenas alguns. Tanto quanto 

possível, permita-se que toda a congregação participe” (Ellen White, Testemonies, 

vol 9, 144). Os momentos de louvor congregacional: 

a. Envolvem a participação de todos no culto. 

b. Harmonizam o coração do homem com Deus. 

c. Exercem uma influência unificadora do povo de Deus em um só pensamento. 

d. Dão oportunidade para expressar as emoções e sentimentos pessoais. 

e. Fortalecem o caráter. 
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f. Tem grande valor educacional. 

g. Destacam um bom princípio de mordomia, desenvolvendo um talento dado 

por Deus. 

h. Dirigem o ouvinte a Jesus. 

2. O louvor congregacional não deve ser utilizado para preencher espaços vagos ou 

ocupar a congregação antes do início de alguma programação. Deve estar inserido 

dentro de qualquer culto ou programa, em momento nobre, valorizando sua 

importância. 

3. O louvor congregacional não deve ser realizado de maneira fria, automática ou 

despreparada. Os hinos que serão cantados e a mensagem que deverá fazer a 

ligação entre eles devem ser planejados e inspiradores (Ellen White, Testemunhos 

Seletos, vol. 1, pág. 457). 

4. O Ministro do louvor deve fazer parte da plataforma, como um dos envolvidos no 

programa de adoração. 

5. “Raras vezes deve o cântico ser entoado por uns poucos” (Ellen White, Conselhos 

Sobre Saúde, 481). Por isso, devem ser estimulados grupos musicais que envolvam 

uma boa quantidade de pessoas. 

6. Deve haver um cuidado especial para não utilizar músicas que simplesmente 

agradem os sentidos ou tenham ligação com o carismatismo. “Músicas ritmadas são 

responsáveis por histeria. Envolvem os adoradores em alto grau de excitamento 

pelo uso de instrumentos como bumbo, tamborins, contrabaixo, rabecas e cornetas. 

Eu assisti a uma reunião campal em setembro de 1900 que se realizou em Muncie, 

onde presenciei, pela primeira vez, o uso de músicas dançantes com letra sacra. 

Havia um excitamento fanático, eles não usavam nosso hinário… Eles gritam 

‘Amém’, ‘Louvado seja o Senhor’ e ‘Glória a Deus’. É penoso para a alma de 

alguém”. (Ellen White, Conselhos Sobre Música, 26) 

V. O Uso de Instrumentos 

1. Sempre que possível deve haver instrumental ao vivo, envolvendo a melhor 

quantidade possível de participantes. Falando do canto, Ellen White recomenda que 

“… este seja acompanhado por instrumentos de música habilmente tocados. Não 

nos devemos opor ao uso de instrumentos musicais em nossa obra” (Testemonies, 

vol. 9, 143). 
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2. Os instrumentistas da igreja devem ser, sempre, estimulados a participar dos 

programas de adoração. 

3. O uso de play-backs deve ser uma alternativa para programas ou situações 

especiais. 

4. Deve haver bastante cuidado para não serem usados instrumentos fortemente 

associados com a música popular e folclórica. 

5. Instrumentos de origem duvidosa e que necessitam uso de exagerada amplificação, 

concorrem com a mensagem da música e comprometem sua pureza. Por isso 

devem ser evitados. 

6. A prioridade deve ser sempre a mensagem a ser apresentada pela música. O 

instrumental deverá ocupar seu papel de acompanhamento. “A voz humana que 

entoa a música de Deus vinda de um coração cheio de reconhecimento e ações de 

graças, é incomparavelmente mais aprazível a Ele do que a melodia de todos os 

instrumentos de música já inventados pelas mãos humanas” (Ellen White, 

Evangelismo, 506). 

7. Orquestras, bandas e outros grupos instrumentais devem priorizar, em suas 

apresentações, músicas que estejam dentro das recomendações da igreja e que 

edifiquem seus ouvintes. 

VI. Produções Musicais 

1. As produções musicais Adventistas devem se caracterizar pelo destaque dado a 

nossa mensagem distintiva. A arte deve estar a serviço da mensagem e não o 

contrário. 

2. Compositores, arranjadores e produtores devem priorizar, valorizar e trabalhar com 

músicos que estejam comprometidos com os princípios musicais da igreja. 

3. As produções musicais das instituições Adventistas devem ser as guardiãs dos 

valores musicais da igreja. 

4. Deve ser dado atenção e cuidado especial às produções vendidas nas lojas de 

propriedade da igreja, para que reflitam os valores apresentados neste documento. 

5. As músicas apresentadas nas rádios e TV de propriedade da igreja devem receber 

atenção especial e, também, refletir os valores apresentados neste documento. Elas 

possuem influência destacada, formam a cultura musical da igreja e se tornam uma 

referência musical da igreja para os ouvintes e telespectadores. 
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VII. Educação Musical 

1. Como igreja devemos buscar instrução na área de música e desenvolver o gosto 

pela boa música. 

2. As igrejas devem considerar a possibilidade de apoiar as crianças em seu 

treinamento musical a fim de preparar futuros músicos e líderes no campo da 

música. Este estimulo poderá ser dado através de professores de música da própria 

igreja ou do patrocínio de aulas para algum interessado. 

3. A música deve ser valorizada e bem trabalhada nos lares cristãos. A instrução 

musical e a apreciação pela boa música devem começar cedo na vida das crianças. 

Os pais precisam ser o modelo para seus filhos, utilizando em sua casa música de 

qualidade. 

4. Os pais devem conversar com seus filhos sobre a escolha musical e ouvirem, juntos, 

música de boa qualidade. 

5. A Educação Adventista deve estimular os alunos no aprendizado de instrumentos 

musicais, leitura de partituras e cântico vocal em corais ou grupos. 

6. As apresentações musicais em todas as instituições educacionais adventistas do 

sétimo dia devem estar em harmonia com as diretrizes da Igreja. Isso se aplica aos 

talentos locais como também a artistas e grupos visitantes, e ainda ao uso da mídia 

de entretenimento (filmes e outros) patrocinada oficialmente pela instituição. 

VIII. A Administração da Música na Igreja 

1. Cada igreja deve ter sua comissão de música devidamente organizada e mantendo 

reuniões regulares. A administração do Ministério da Música não deve estar nas 

mãos de apenas uma pessoa. 

2. Devem ser preparadas ou organizadas, palestras, sermões, seminários, festivais de 

louvor de corais, conjuntos, quartetos, duetos, solistas ou compositores, fortalecendo 

a orientação e o envolvimento da igreja. 

3. A liderança da igreja deve encorajar seus membros a desenvolverem seus talentos 

musicais, estabelecendo um coral, quarteto, grupo musical, orquestra ou 

fortalecendo um talento individual. 

4. Dentro do possível a igreja deve procurar adquirir algum instrumento musical próprio 

para fortalecer o louvor e a formação musical. 

5. A direção do Ministério da Música deve organizar e providenciar música especial e 

responsável pelo louvor congregacional para todos os cultos da Igreja. 
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6. A saída ou recebimento de grupos musicais ou cantores deve ser acompanhada de 

uma recomendação oficial da igreja onde é membro. Essa atitude valoriza os bons 

músicos e traz segurança à igreja. 

7. A música não deve ser motivo, em qualquer situação, de discussões ou atitudes 

radicais. A busca pelo padrão Divino deve ser guiada pelo amor e oração e não pela 

imposição. 

IX. A Música no Evangelismo 

1. Apresentações musicais especiais devem conter uma mensagem, apelo ou oferta de 

cursos Bíblicos, visando levar pessoas à decisão por Jesus. 

2. Grupos musicais e cantores devem buscar maneiras de participar das campanhas 

missionárias e evangelísticas da igreja ou desenvolver seus próprios projetos para 

cumprir a missão. 

X. A Música no Culto 

1. A música faz parte do culto e da adoração a Deus, por isso deve ocupar um lugar 

tão especial quanto a oração e a mensagem da Bíblia. Ela é um sacrifício de louvor, 

um meio de promover o crescimento espiritual, de glorificar a Deus e dirigir o ouvinte 

a pensar nEle. 

2. A música especial ou o louvor congregacional devem estar em harmonia com a 

mensagem Bíblica que será apresentada. Isso fortalece o seu impacto. 

3. A música para o culto deve ter beleza, emoção e poder (Ellen White, Testemunhos 

Seletos, vol. I, 457). 

4. A música deve ser escolhida de maneira específica para cada ambiente, programa 

ou culto da igreja. “Os que fazem do cântico uma parte do culto divino, devem 

escolher hinos com música apropriada para a ocasião, não notas de funeral, porém 

melodias alegres e, todavia, solenes” (Ellen White, Evangelismo, 508). 

XI. Músicas Seculares 

a. O estilo de vida Adventista do Sétimo Dia requer uma cuidadosa escolha ao 

selecionar alguma música secular com fins pessoais ou de apresentação pública em 

algum programa social. 

b. Os princípios de escolha para alguma música não fazem distinção entre o “sagrado” 

e o “secular”. Em momento algum deixamos de ser filhos e filhas de Deus que 

buscam glorificá-Lo em todas as coisas. Escolhemos sempre e apenas o melhor. 
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c. A escolha da música “secular” deve ser caracterizada por um equilíbrio saudável nos 

elementos do ritmo, melodia e harmonia com uma letra que expresse ideais de alto 

valor. 

d. No grupo das músicas “seculares” aceitáveis podem estar: 

1. Músicas folclóricas que realcem os valores étnico-culturais genuínos e que 

não enfatizem elementos negativos dos povos. 

2. Músicas patrióticas. 

3. Músicas instrumentais de grandes compositores. 

4. Músicas educativas ou didáticas. 

5. Cânticos infantis. 

6. Música Marcial. 

e. No grupo das músicas impróprias devem estar: 

a. Músicas que estimulem a dança, ou que tenham no ritmo o elemento 

predominante. 

b. Músicas populares de caráter vulgar, sedutor, imoral e pouco refinado. 

c. Músicas que tenham letra incompatível com a mensagem da Bíblia. 

d. Músicas que despertem pensamentos impuros e induzam a uma conduta 

imprópria. 

e. Músicas de protesto, pois destroem a unidade e o espírito de respeito à 

autoridade. 

Conclusões 

Vivemos um momento difícil onde cada vez mais as pessoas e as sociedades 

expressam sentimentos religiosos sem uma clara orientação cristã e bíblica. A música 

se tornou uma questão fundamental que requer discernimento e decisão espirituais. 

Conseqüentemente, devemos fazer estas importantes perguntas enquanto buscamos 

fazer boas escolhas musicais: 

1. A música que estamos ouvindo ou apresentando tem substância moral e profunda 

quer na letra como na melodia? 

2. Qual é a intenção por trás da música? Ela transmite uma mensagem positiva ou 

negativa? Quando ouvimos a música, entendemos que ela está em conformidade 

com o critério que Paulo proferiu em I Corintios 10:31 e em Filipenses 4:8? 
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3. O propósito da música está sendo transmitido com eficácia? O músico está 

promovendo uma atmosfera de reverência? As palavras dizem uma coisa e a 

melodia outra? 

4. Estamos buscando a orientação do Espírito Santo na escolha da música religiosa e 

secular? 

5. O conselho Bíblico, dado por Paulo, é claro: “…cantarei com o espírito, mas também 

cantarei com o entendimento” (I Corintios 14:15). Não há dúvida de que a música é 

uma expressão artística, que toca os sentimentos. Ela deve ser, porém, avaliada, 

escolhida e produzida de maneira racional, tendo em vista o seu poder, e buscando 

cumprir o propósito de Deus para a edificação da igreja e salvação do mundo. 

Não podemos esquecer que “A música é de origem celestial. Há grande poder na 

música. Foi a música dos anjos que fez vibrar o coração dos pastores nas planícies 

de Belém e envolveu o mundo todo. É através da música que os nossos louvores se 

erguem Àquele que é a personificação da pureza e harmonia. É com música e cânticos 

de vitória que os redimidos finalmente tomarão posse da recompensa imortal” (Ellen 

White, Mensagens Escolhidas, vol. 3, 335). 

 

Fonte: <http://www.adventistas.org/pt/musica/2013/05/07/filosofia-adventista-relacao-

musica/> 

 

 

 


