
 

Monergismo.com – “Ao Senhor pertence a salvação” (Jonas 2:9) 
www.monergismo.com 

1 

Os Benefícios do Cântico dos Salmos 
Rev. Jason Kortering 

 
 
Vamos refletir em gratidão por Deus ter concedido à igreja a dádiva dos Salmos. 
Vamos também refletir com gratidão por Deus usar os reformadores para trazer de 
volta o cântico dos Salmos às igrejas. Que bênção é cantá-los! Clame através do 
Saltério e reflita sobre as profundezas espirituais destes cânticos. Que tesouro! 
Pessoalmente, acho encorajador ver como crentes que não estão familiarizados com 
o cântico dos Salmos, quando vão cantá-los conosco no culto, não reagem com 
desespero porque perderam os hinos que estão acostumados a cantar, mas ao invés 
disto tornam-se grandes apreciadores e fortes defensores da manutenção dos 
Salmos na adoração. Fazemos bem em cuidar que a nossa familiaridade ou a de 
nossos filhos com os Salmos não nos torne indiferentes a esta herança tão 
proveitosa. Quanto mais abençoadores são estes hinos, mais devemos tê-los em 
nossa adoração. De fato, cantemos estes Salmos com entusiasmo e exaltação. Não 
limitemos nosso cântico dos Salmos à adoração na igreja. Quanto mais os cantamos 
em nossos lares e escolas, tanto mais familiares eles são para nossas crianças. E as 
crianças amam cantar os hinos que conhecem. A palavra do Espírito Santo através 
de Tiago ainda permanece verdade: “Está alguém alegre? Cante salmos” (Tg. 5:13). 
 
Se Deus levantou entre nós pessoas com talento musical e capazes de avaliar a 
precisão da versificação e justeza da melodia, há lugar para tal melhora. Se 
desejamos aprender novas músicas para antigos cânticos, isto também pode ser 
feito, desde que com cuidado. Nossos antepassados holandeses amaram seus Salmos 
Métricos. Muitos santos idosos ainda os cantam nas vigílias da noite e sobre o seu 
leito de morte. Nós também temos belos Salmos em língua inglesa, e eles têm se 
tornado parte de nossa vida espiritual de tal modo que não queremos perdê-los. 
Herança não deve ser confundida com tradição. Os tradicionalistas só salvaguardam 
o passado porque eles são contra qualquer mudança. Se encaramos o cântico dos 
Salmos como uma herança, mantemos o cântico dos Salmos como um mandato 
divino, mas reconhecendo que ele também deve ser adaptado ao cântico de cada 
geração. Deste modo mantemos uma saudável apreciação pela obra do Espírito. 

Cantemos com grande entusiasmo: “Firme está o meu coração, ó Deus! Cantarei, 
sim, cantarei louvores de toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa! Despertarei 
a alva. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações.”1 

Que Deus nos abençoe a medida em que usamos os Seus Salmos para a Sua glória. 

 
Tradução: Márcio Santana Sobrinho 

Fonte: Psalm Singing: a Reformed Heritage 
 

                                                
1 N.do T.: Os versos citados originalmente aqui são do Saltério das Igrejas Reformadas Protestantes 
da América (PRC), nº 298 — metrificação dos versículos 1-3 do Salmo 108. 
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