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É CORRETO CHAMAR OS CANTORES EVANGÉLICOS DE “LEVITAS”? 

Está correto chamar os cantores 

evangélicos de “LEVITAS”? O 

que é um Levita atualmente? 

Resposta: Não é correto. Muitas 

vezes, os ministros de louvor e 

músicos evangélicos são chamados 

de “levitas”. No Novo Testamento não temos referência a ministros de louvor nem a instrumentistas 

na igreja. Jesus disse que o Pai procura adoradores (cf. João 4:24). O ensino apostólico, por sua vez, 

incentiva todos os cristãos a prestarem culto ao Senhor, com salmos, hinos e cânticos espirituais (cf. 

Efésios 5:18-20; Colossenses 3:16). 

De onde então vem o conceito de “levita”? Tomamos por empréstimo de Israel e do Velho 

Testamento. Originalmente, “levita” significa “descendente de Levi”, um dos 12 filhos de Jacó. 

Os levitas começaram a se destacar entre as 12 tribos de Israel por ocasião do episódio do bezerro de 

ouro. Quando Moisés desceu do monte e viu o povo entregue à idolatria, encheu-se de ira e cobrou um 

posicionamento dos israelitas. Naquele momento, os descendentes de Levi se manifestaram para 

servirem somente ao Senhor (cf. Êxodo 32:26). Daí em diante, os levitas se tornaram ministros de 

Deus. Dentre eles, alguns eram sacerdotes (família de Aarão) e os outros, seus auxiliares. Embora os 

sacerdotes fossem levitas, tornou-se habitual separar os dois grupos. 

Então, muitas das vezes em que se fala sobre os levitas no Velho Testamento, a referência se aplica 

aos ajudantes dos sacerdotes. Seu serviço era cuidar do tabernáculo e de seus utensílios, inclusive 

carregando tudo isso durante a viagem pelo deserto (cf. Números 3; 4; 8; 18). Naquele tempo, os 

levitas não eram responsáveis pela música no tabernáculo. Muito tempo depois, Davi inseriu a música 

como parte integrante do culto. Afinal, ele era músico e compositor desde a sua juventude (1Samuel 

16:23). Então, atribuiu a alguns levitas a responsabilidade musical. Em 1Crônicas 9:14-33; 23:1-32; 

25:1-7, vemos diversas atribuições dos levitas. Havia então entre eles porteiros, guardas, padeiros e 

também cantores e instrumentistas (2Crônicas 5:13; 34:12). 

Em se tratando que o título “levita”, remete-se ao Antigo Concerto, não é próprio chamarmos os 

músicos e cantores como integrando um corpo ministerial estranho ao Novo Concerto. É resultado do 

movimento judaizante dos nossos dias. “Mas agora, conhecendo a Deus, ou, antes, sendo conhecidos 

por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis 

servir?Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Receio de vós, que não haja trabalhado em vão para 

convosco.” (Gálatas 4:9-11). 

 


