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EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: Salmo 96 

PALAVRAS CHAVE: Cântico, Congregacional, Igreja. 

OBJETIVO: Evidenciar a importância do cântico na igreja além de tornar claro seu objetivo 

bíblico, a Glória de Deus. 

COMPETÊNCIAS DA LIÇÃO: Ao final da lição o aluno deverá compreender que Deus 

chama o seu povo para expressar louvor e comunhão através do canto congregacional. 

Apresentar o cântico congregacional como uma marca dos membros do corpo de Cristo e 

como necessário para a demonstração de unidade no culto. Entender o propósito e o 

conteúdo que deve conter um cântico congregacional e decidir viver em verdadeira 

unidade por meio da adoração. 

 

Para entender a passagem 

Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se 
mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos 

espirituais, com gratidão no coração. 
Colossenses 3.16 

 
INTRODUÇÃO 

A música segundo o reformador João Calvino tem poder de inculcar e reforçar 

valores, como também de corromper costumes e silenciar a moral. Platão considerando o 

poderoso recuso pedagógico da música, afirmou: “Deixe-me escrever as canções de uma 

nação, e não me preocuparei com quem faz as suas leis.” 

Um fato curioso é que mulçumanos não se reúnem para cantar. Nem hindus, budistas ou 

rastafáris. Mas cristãos sim. Do mesmo modo, por mais que você não pregue, nem conduza 

a oração, nem leia publicamente a Escritura, o chamado para cantar é para todos, todos 

nós cantamos.  

 

I. POR QUE CANTAMOS? 

Crentes cantam nas igrejas porque Jesus Cristo nos mandou cantar (cf. Cl 3.16; Ef 

5.19). E nós somos ordenados a cantar. Porque Deus quer que criaturas criadas à sua 
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imagem façam o mesmo que ele (cf. Sf 3.17; Hb 2.12). Vamos elaborar em três motivos do 

porquê cantamos: 

1. Nós cantamos como resposta à Palavra 

O Culto ao Senhor é um diálogo entre Deus e seu povo. O ato de cantar é o modo 

como a congregação responde à Palavra de Deus pelo que ela é. Na Bíblia, cantar é uma 

maneira ordenada por Deus para os membros de uma congregação responderem à 

revelação de Deus. É como dizer: “Sim, eu creio e afirmo essas verdades com todo o meu 

ser”. Por exemplo, o salmista manda que o povo de Deus proclame a Palavra de Deus a 

outros: “Cantai ao SENHOR, bendizei o seu nome; proclamai a sua salvação, dia após dia” 

(Sl 96.2). Cantar a respeito da salvação de Deus significa que nós assumimos essa 

mensagem como nossa. É por esse motivo que iniciamos os cultos públicos com a leitura 

de um Salmo, Deus fala em Sua Palavra e nós o respondemos.  

2. Nós cantamos para unir as nossas emoções à Palavra de Deus 

Cantar é a maneira como a congregação particularmente une as suas emoções e 

afetos com a Palavra de Deus. Não é ‘emocionalismo’ voltado para nós mesmos. Mas 

quando cantamos, é difícil ficar livre de emoções. Assim como o sentido do olfato pode 

evocar fortes associações e memórias, da mesma maneira a música tanto evoca quanto 

provoca as alegrias, tristezas, desejos, esperanças e sofrimentos do coração. Jonathan 

Edwards propôs que Deus nos deu a música “somente para incitar e expressar afeições 

religiosas”. O salmista parece encarnar essa ideia quando escreve: “De boas palavras 

transborda o meu coração” (Sl 45.1). 

No prefácio de seu comentário em Salmos, Calvino escreve: “pois não há sequer 

uma emoção da qual alguém porventura tenha participado que não esteja aí [nos Salmos] 

representada como num espelho. Ou, melhor, o Espírito Santo, aqui, extirpa da vida todas 

as tristezas, as dores, os temores, as dúvidas, as expectativas, as preocupações, as 

perplexidades, enfim, todas as emoções perturbadoras com as quais a mente humana se 

agita”. Como podem os cristãos expressar o sofrimento de uma maneira piedosa? Ou 

tristeza, medo, dúvida? Eles ecoam os salmos, como Jesus fez diversas vezes. 

Ainda assim, mesmo que as igrejas não tirem suas letras diretamente do saltério, elas 

devem considerar o equilíbrio dos salmos entre confissão, lamentação, exaltação e ação 

de graças, e buscar imitar algo semelhante em sua própria composição de hinos. Nós 

sabemos como lamentar em nossas igrejas através da música? E confessar? E Atribuir 

glória a Deus somente? 
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Uma congregação que aprende a cantar na igreja com confissão robusta e louvor 

contrito, sabe como cantar melhor a Deus com seus corações em casa, quer façam com 

melodia ou não. 

3. Nós cantamos para demonstrar e construir unidade 

Cantar é uma maneira de demonstrar e construir unidade coletiva. Mais uma vez, 

não é difícil imaginar como Israel usou os salmos para demonstrar e construir a unidade de 

seus corações uns para com os outros. Alguns salmos deixam isso explícito: 

[Chamado] Rendei graças ao SENHOR, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura 

para sempre. 

[Resposta 1] Diga, pois, Israel: “Sim, a sua misericórdia dura para sempre”. 

[Resposta 2] Diga, pois, a casa de Arão: “Sim, a sua misericórdia dura para sempre”. 

[Resposta 3] Digam, pois, os que temem ao SENHOR: “Sim, a sua misericórdia dura para 

sempre” (Sl 118.1-4; veja também 124.1; 129.1; 136). 

O salmista faz uma declaração, e então pede que três grupos de pessoas façam eco 

à sua declaração: a nação, os sacerdotes, e depois todos aqueles que temem a Deus 

(incluindo quaisquer estrangeiros e gentios em seu meio?). As palavras “sua misericórdia 

dura para sempre” é a fonte da unidade, mas a poesia e — talvez — a música, encorajam 

os corações das pessoas a abraçar, possuir e se regozijar nessa gloriosa verdade. 

O contexto da ordem de Paulo para que cantem também é digno de nota: “Seja a 

paz de Cristo o árbitro em vosso coração, à qual, também, fostes chamados em um só 

corpo; e sede agradecidos. Habite, ricamente, em vós a palavra de Cristo […] louvando a 

Deus, com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, com gratidão, em vosso coração” (Cl 

3.15-16). Note a linha de pensamento: Devemos deixar a paz ser o árbitro, visto que somos 

chamados a um corpo. Devemos ser gratos. Devemos fazer tudo isso cantando a juntos a 

Palavra de Cristo. Novamente, a Palavra é a fonte da unidade; mas a música dá expressão 

a essa unidade. 

Sem dúvida, esse ponto pode ser combinado com o último. Cantar a Palavra de Deus 

é como uma congregação sintoniza seu coração ao longo de toda uma gama de afeições 

conduzidas biblicamente. 

O que deve ser claro em todas as três razões para cantarmos é que cantar na igreja 

deve se tratar da igreja cantando — o canto congregacional. Talvez corais e solistas 

possam ser cuidadosamente usados para chamar a igreja a responder, assim como no 

salmo acima, ou como um exercício de “falar uns aos outros com cânticos”. Performances 

musicais fora do contexto da igreja reunida são maravilhosas. Mas Deus deu a música para 
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a igreja reunida para que o povo junto possa possuir, afirmar, se regozijar e se unir a redor 

da Palavra de Deus. Muito melhor do que a doce harmonia de alguns cantores treinados é 

o grosseiro e vigoroso som de criminosos perdoados, se deleitando com uma só voz em 

seu Salvador. 

O mais belo instrumento de qualquer culto cristão é o som da congregação cantando. 

 

II. COMO UM CÂNTICO CONGREGACIONAL DEVE SER? 

O princípio regulador do culto é a Bíblia. Nós devemos assim, orar as escrituras, ler 

as escrituras, pregar as escrituras, ver as escrituras através das ordenanças: batismo e 

ceia e também ouvir as escrituras. Se a nossa adoração corporativa está sujeita a Bíblia, a 

prática do canto deve ser seriamente considerada à luz da Escritura. E o Salmo 96 oferece 

algumas perspectivas cruciais acerca da natureza de um cântico correto e de seus efeitos. 

Originalmente escrito para o povo da aliança de Deus para a entrada da arca da aliança 

em Jerusalém (cf 1Crônicas 16), este Salmo tem muito a nos oferecer no que se refere à 

prática do canto hoje. 

1. O cântico congregacional deve focar em Deus 

Deus está no centro de um cântico cristão. Quando Deus chama o seu povo a cantar, 

é um tipo específico de canção. No Salmo 96.1, Deus diz: “Cantai ao SENHOR”. 

Quando a igreja está reunida no nome de Deus, a glória de Deus é o alvo da nossa melodia. 

Nós devemos cantar para ele, sobre ele e por causa dele. Nós não cantamos meramente 

como o mundo canta acerca das coisas criadas; a nossa canção é elevada àquele que é 

Incriado. Os cânticos da igreja proclamam o caráter, os atributos e os caminhos do Deus 

da nossa salvação. 

Para aqueles que escolhem os cânticos para a adoração corporativa, esta é uma 

tarefa a ser executada com sobriedade. Mark Dever e Paul Alexander dão este conselho 

aos pastores: “Como o principal pastor docente, é sua responsabilidade conduzir a 

congregação aos pastos verdejantes de cânticos centrados em Deus e no evangelho, e 

para longe das planícies áridas do vácuo teológico, das meditações na experiência humana 

e do frenesi emocional”. Se os nossos cânticos nunca estão compostos acima do vazio, da 

experiência humana e das emoções baratas, nós falhamos em nossa meta. Deus deve ser 

o centro da nossa adoração; portanto, Deus deve ser o centro dos nossos cânticos. 
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2. O cântico congregacional deve ser bíblico 

Os cânticos da igreja devem ser construídos sobre a palavra de Deus, moldados por 

ela e saturados por ela. Cantar é um modo singular de fazer a palavra de Cristo habitar 

ricamente em nós (Colossenses 3.16). 

No Salmo 96.2, nós vemos que devemos bendizer o seu nome. Sem a revelação de 

Deus, nós não conheceríamos o seu nome, tampouco como bendizer o seu nome. O nosso 

canto e tudo o mais em nossa adoração deve ser biblicamente informado para que estes 

mandamentos sejam cumpridos. Os cânticos da igreja devem ser intencionalmente bíblicos. 

Nós podemos pensar no canto como uma forma de exposição que usa a poesia para 

ensinar a palavra de Deus. Quando Isaac Watts publicou seu Psalms, Hymns, and Spiritual 

Songs [Salmos, Hinos e Cânticos Espirituais], essa era a sua intenção. Sua meta não era 

cantar a Escritura linha por linha, mas criar versões poéticas e emotivas da Escritura que 

permitissem à igreja cantar as verdades da Escritura. 

Cânticos são sermões. Eles não funcionam como exegeses homiléticas, mas eles 

articulam, explicam e anunciam verdades bíblicas. Nossos hinos ensinam e moldam a 

forma como as pessoas veem Deus, o homem, Cristo, e como nós devemos viver à luz do 

evangelho. 

Um modo de assegurar que nosso canto é bíblico é esquadrinhar nossos cânticos a 

fim de ver se eles cobrem a amplitude de temas apresentados ao longo do cânon. Nossos 

cânticos devem se manter fiéis à luz da palavra de Deus para assegurar que nós estamos 

cantando as glórias da sua verdade. 

3. O cântico congregacional deve ser congregacional 

O prefácio deste Salmo diz que ele deveria ser cantado tanto por Asafe como por 

seus filhos (1Crônicas 16.7). O cântico cristão é essencialmente congregacional. 

O cântico da redenção não é designado para um, mas para muito. Na torrente do 

individualismo e da autoajuda, o povo de Deus não canta como um agrupamento de 

indivíduos, mas como um só povo unido a Cristo. O cântico cristão não é feito para pôr em 

destaque uns poucos talentosos, mas para incluir as vozes dos muitos. A participação 

congregacional protege a assembleia da ostentação e pompa, e provê o ambiente para 

uma resposta exultante e cheia de graça à revelação de Deus. 

Este coro dos redimidos eleva uma voz coletiva de louvor como testemunho de que 

nós fomos reconciliados com Deus e uns com os outros. Cantar juntamente em adoração 

é uma marca da unidade da igreja. O cântico dos redimidos deve ser cantado por jovens e 



6 
 

velhos, ricos e pobres, fortes e fracos. O versículo 7 nos lembra de as famílias dos povos 

tributam louvor a Deus: povos de toda tribo, língua e nação sobre a terra. 

 

III. CONCLUSÃO: O CÂNTICO CONGREGACIONAL É UMA PRÁTICA SANTA 

A igreja recebeu um cântico para cantar, e Cristo é o seu autor, a sua substância e 

o seu alvo. Os cânticos de uma igreja não são um mero preâmbulo do sermão. O canto não 

existe para preencher o tempo e aquecer a congregação. O canto é uma prática santa. Nós 

cantamos porque Deus nos ordenou, e os nossos cânticos devem encher de deleite os 

nossos corações.  

 

IV. APLICAÇÃO 

Para que esta parte do culto seja mais aceitável a Deus e de maior proveito para 

você e aos demais, tenha o cuidado de observar as seguintes instruções: 

1. Cantem todos. 

Procure reunir com a congregação tão frequente quanto seja possível. Não permita que um 

pouco de fraqueza, ou cansaço o impeça. Se tal coisa é uma cruz para você, tome-a e, 

descobrirá que é uma benção. 

2. Cantem com força e vigor. 

Não cante como se estivesse meio morto, ou meio sonolento. Levante a sua voz com força. 

Não tenha temor de ouvir a sua voz, nem se envergonhe de ser ouvido agora, do que 

quando cantava os cantos de Satanás. 

3. Cantem com modéstia. 

Não grite como se quisesse sobressair ou destacar aos demais na congregação, para que 

não destrua a harmonia. Procurem unir as suas vozes aos de todos os demais da 

congregação para produzir um som claro e melodioso. 

4. Cantem compassadamente no tempo. 

Qualquer que seja o tempo em que se cante, procure guardá-lo, não se adiante, nem se 

atrase; siga as vozes que guiam e, observe o seu tempo, tanto quanto seja possível. Não 

cante arrastado. O arrastar o tempo é coisa natural nos vagarosos e, é já tempo de que 

esse costume desapareça dentre nós, e que cantemos todos os nossos hinos de tal modo 

como os cantávamos no princípio. 

5. Sobretudo, cantem espiritualmente. 

Pense em Deus em cada palavra enquanto canta. Que a sua intenção seja agradá-Lo, 

antes que a você mesmo, ou, a qualquer outra criatura. Para conseguir isto, ponha muita 
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atenção no sentido do que canta e, tenha o cuidado de que seu coração não se envolva 

demasiadamente com a melodia, mas, ofereça-o a Deus continuamente, para que o seu 

canto seja de tal maneira, que o Senhor possa aprová-lo aqui e, possa receber a sua 

recompensa quando Ele vier em Sua glória nas nuvens. 
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   EXERCITANDO 

 

1. Marque V para verdadeiro e F para falso.  

 

A) Devemos cantar: 

 

(   ) A graça de Deus na salvação 

(   ) Como eu dei a volta por cima: “tem sabor de mel” 

(   ) Os atributos de Deus 

(   ) Atividades aeróbicas: “para direita, para esquerda, aqui na frente e para trás... 

por todo lado” 

 

B) Um cântico bíblico é definido pelo fato de ele ser: 

 

(   ) Moderno 

(   ) Antigo 

(   ) Fundamentado nas Escrituras 

 

C) O papel do ministério de louvor é: 

 

(   ) Facilitar o cântico congregacional  

(   ) Fazer uma apresentação musical  

 

D) O cântico existe para: 

 

(   ) O louvor do nome de Cristo 

(   ) Preencher o tempo de culto  

(   ) Externar a unidade da igreja 

(   ) Entreter os expectadores  

 

 

 


