
Crianças e Santa Ceia 
Em algumas de nossas igrejas, crianças não bati

zadas têm recebido permissão para participar nos 
ritos do lava-pés e da Santa Ceia. Tem essa prática 
apoio na Bíblia? 

Se você procura uma passagem bíblica que esclareça 
definitivamente sua preocupação, a resposta é não. Mui 
tas questões teológicas só podem ser abordadas adequa
damente por meio da análise dos princípios bíblicos que 
se aplicam a elas, ou através de estudo dos ensinos bíbli
cos sobre um assunto específico. Sua pergunta requer a 
última abordagem. 

1. As ordenanças pressupõem batismo. Como sabe
mos, o batismo simboliza o fato de que rompemos com 
uma vida de pecado, confessamos publicamente Cristo 
como Salvador e Senhor, e fomos unidos à comunidade 
dos crentes como o corpo de Cristo. O serviço do lava-
pés significa que experimentamos a completa lavagem do 
corpo no batismo (João 13:10; cf. Heb. 10:22). De acordo 
com Paulo, os que participam da Santa Ceia são mem
bros do corpo de Cristo, a comunidade do novo concer
to: "Porque nós, embora muitos, somos unicamente um 
pão, um só corpo; porque todos participamos do úni
co pão" (I Cor. 10:17; cf. 11:25). É a comunidade da fé, 
os que já experimentaram o poder salvador do sangue 
de Cristo, que agora se reúne para partir o pão e tomar 
o cálice da comunhão com o Senhor ressurreto. Os ad
ventistas praticam uma comunhão aberta; todos os que 
entregaram a vida ao Salvador, independentemente de 
sua confissão religiosa, podem participar ao visitarem a 
igreja durante a celebração dos ritos. 

Desde que as ordenanças são celebradas pela comu
nidade dos crentes, sua realização não deveria ser de
finida simplesmente como uma cerimônia familiar. A 
Páscoa era um rito basicamente familiar, mas a Santa 
Ceia é uma cerimônia familiar apenas no sentido de 
que a igreja, como a família de Deus, se reúne em obe
diência ao Senhor para participar dos emblemas de Sua 
morte sacrificial. 

2. As ordenanças pressupõem uma compreensão do seu 
significado simbólico. A frase "fazei isto em memória de 
Mim" (Luc. 22:19) é parte da celebração dos ritos e re
quer clara compreensão da morte de Cristo (I Cor. 11:24 
e 25). Os símbolos apontam para o corpo quebrantrado 
e o sangue derramado de Cristo como nosso único meio 
de expiação. Por meio deles, comemoramos e guardamos 
em nossa mente o glorioso ato redentivo de Deus em 
Cristo. As ordenanças também expressam nossa cons
tante necessidade da graça purificadora do Senhor du
rante nossa caminhada pós-batismo, com Ele. Finalmen

te, elas apontam para a futura celebração da Ceia com o 
Senhor em Seu reino de glória. A esperança do adven
to está implícita nas ordenanças e é conservada viva no 
íntimo de nosso ser quando participamos delas. Todos 
os que participam desses ritos sagrados devem ter clara 
compreensão de sua mensagem salvífica. 

3. Aspectos práticos da celebração das ordenanças. 
Pais e líderes da igreja são responsáveis por instruir os 
filhos sobre a importância e santidade das ordenanças. 
As crianças que captaram o significado do poder salva
dor da morte de Cristo estão preparadas, não apenas 
para participar das ordenanças, mas também para se
rem batizadas. Em outras palavras, em vez de permitir 
que participem das ordenanças antes de serem batiza
das, que elas sejam batizadas! Pemitam que elas se unam 
a nós à mesa do Senhor. Isso requer certo nível de matu
ridade cronológica e espiritual que leve as crianças a to
mar, sob a orientação dos pais, sua própria decisão. Ge
ralmente, as crianças querem fazer o que vêem os pais 
fazerem, mesmo que não estejam preparadas para fazê-
lo por si mesmas. Cumpre-nos ensinar-lhes que a recom
pensa imediata nem sempre é correta; algumas vezes, é 
melhor esperar. A espera pode ser uma maravilhosa l i 
ção para o crescimento emocional, a formação do cará
ter e o antegozo espiritual. 

Depois de ter dito isso, aconselho os pais e os líde
res de igeja a tornarem a celebração das ordenanças um 
evento significativo até mesmo para as crianças enquan
to elas aguardam o momento em que poderão participar 
plenamente de sua celebração. Por exemplo, em lugares 
em que é fácil conseguir uvas, seria bom dar às crianças 
várias uvas no momento em que o suco é servido aos 
pais. Façam com que elas se sintam bem-vindas a esse 
rito sagrado enquanto crescem em sua compreensão do 
seu significado e estejam preparadas para participar dele. 
- Angel Manuel Rodriguez, diretor do Instituto da Pes
quisa Bíblica da Associação Geral A 


