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A diferenu00e7a entre cantar e ler um salmo seru00e1 facilmente compreendida se vocu00ea considerar a diferenu00e
comum que vocu00ea goste enquanto apenas a lu00ea vocu00ea somente gosta da letra e isso u00e9 tudo
mas assim que a canta entu00e3o vocu00ea a aprecia sente o prazer e a emou00e7u00e3o dela que se
apodera de vocu00ea suas emou00e7u00f5es entram em ritmo com ela e sente dentro de si o mesmo
espu00edrito que parece estar nas palavras se vocu00ea tivesse que dizer a uma pessoa que tem essa
canu00e7u00e3o que nu00e3o precisa cantu00e1 la que seria suficiente ler ela iria querer saber o que
vocu00ea quis dizer e achar que lhe pediu um absurdo como se tivesse lhe dito que somente deveria olhar
para a comida para ver se era boa mas nu00e3o precisava comu00ea la porque um cu00e2ntico de louvor
nu00e3o cantado u00e9 muito parecido com qualquer outra coisa boa da qual nu00e3o se fez uso talvez
vocu00ea diga que cantar u00e9 um talento especial que pertence somente a determinadas pessoas e que
vocu00ea nu00e3o tem nem voz nem ouvido para cantar qualquer mu00fasica se vocu00ea tivesse dito que
cantar u00e9 um talento geral no qual as pessoas diferem como em todas as outras coisas vocu00ea teria
dito alguma coisa muito mais verdadeira pois as pessoas diferem muito no talento de pensar que nu00e3o
u00e9 somente comum a todos os homens mas parece ser a pru00f3pria essu00eancia da natureza humana
no entanto ninguu00e9m deseja ser dispensado do
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Colossenses 3 16 habite ricamente em vu00f3s a palavra de cristo instruu00ed vos e aconselhai vos mutuamente em toda a sabedoria louvando a deus com salmos e
hinos e cu00e2nticos espirituais com gratidu00e3o em vosso corau00e7u00e3o vocu00ea ju00e1 viu no capu00edtulo a sua devou00e7u00e3o quu00e3o cedo
vocu00ea deve comeu00e7ar suas orau00e7u00f5es e o que deve ser o objeto de suas primeiras devou00e7u00f5es pela manhu00e3 hu00e1 ainda uma coisa
restante que deve ser observada anterior o que significa e quais su00e3o os mu00e9todos para aumentar e melhorar e nu00e3o pode ser negligenciada sem grande
prejuu00edzo u00e0s suas devou00e7u00f5es
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E isto u00e9 que vocu00ea deve comeu00e7ar todas as suas orau00e7u00f5es com um salmo u00c9 tu00e3o certo e tu00e3o benu00e9fico para a devou00e7u00e3o
porque tem muito efeito em nossos corau00e7u00f5es eu nu00e3o quero dizer que vocu00ea deve ler um salmo mas que vocu00ea deve cantu00e1 lo deve ser
considerada a importu00e2ncia de se cantar um salmo no inu00edcio de suas devou00e7u00f5es por ser algo que despertaru00e1 tudo o que u00e9 bom e santo
dentro de vocu00ea e que chamaru00e1 o seu espu00edrito ao seu dever apropriado para ajustu00e1 lo em sua melhor postura para o cu00e9u sintonizando todos os
poderes de sua alma para a adorau00e7u00e3o pois nu00e3o hu00e1 nada que tu00e3o melhor limpe o caminho para suas orau00e7u00f5es nada que tanto expulse
a indolu00eancia de corau00e7u00e3o nada que purifique a alma das paixu00f5es pobres e pequenas nada que abra o cu00e9u ou conduza o seu corau00e7u00e3o
para tu00e3o perto dele como essas canu00e7u00f5es de louvor elas criam um sentido e prazer em deus elas despertam santos desejos lhe ensinam a pedir e
prevalecem com deus para atender suas petiu00e7u00f5es elas acendem uma chama sagrada e transformam seu corau00e7u00e3o em um altar suas
orau00e7u00f5es em incenso e as conduzem como um doce aroma suave ao trono da grau00e7a
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