
9. A Igreja: Ritos e Rituais (4° Trimestre, 2012 – Crescendo em Cristo) 
 
Textos Bíblicos: Mat. 28:19-20; Rom. 6:3–8; Mat. 26:26–28; João 13:1–17; I Cor. 11:24–26; 
Atos 2:38. 
 
Citações 

• Ritual é necessário para conhecermos qualquer coisa. Ken Kesey  
• Mesmo as mais elevadas formas de culto sacrificial apresentam muito do que é repulsivo 

às ideias modernas e, em particular, requer um esforço para reconciliar nossa imaginação 
com o ritual sangrento que é proeminente em quase todas as religiões que possuem um 
profundo senso de pecado. William Robertson Smith  

• Rituais são importantes. Atualmente, está na moda não ser casado. Não estou interessado 
em seguir a moda. John Lennon 

• Para o desenvolvimento das crenças de nossa vida espiritual, rituais e meios podem 
obstruir ou ajudar, dependendo de sua fixidez ou flexibilidade. Quando um símbolo ou 
conceito espiritual se tornarigidamente elaborada em sua construção, ele suplanta a ideia 
que deveria apoiar. Rabindranath Tagore 

• Cerimônia e ritual emanam do âmago de nosso coração: aqueles que nos governam 
sabem bem disso, pois prefeririam antes nos negar o pão do que atrever-se a alterar a 
observância da tradição. F. Gonzalez-Crussi 

 
 Perguntas 
 Quais são as vantagens e desvantagens dos rituais? Como podemos nos assegurar de que 
os rituais não se tornem meras atividades mecânicas? O que Deus disse acerca da adoração que 
era apenas cerimonial? De que modos podemos fazer com que nossos rituais religiosos sejam 
significativos? Pode-se estar na igreja e não pensar em Deus? O que podemos fazer acerca disso? 
 
 Sumário Bíblico 
 Mat. 28:19-20 nesse contexto refere-se ao rito do batismo, como também Atos 2:38. O 
significado é explicitado por Paulo: “Não sabeis que todos os que fomos batizados em Cristo 
Jesus fomos batizados em sua morte? Por meio do batismo fomos sepultados com ele na morte 
para que, do mesmo modo como Cristo ressuscitou pela glória doPai, nós também possamos 
viver uma nova vida” (Rom. 6:3-4). Em Mat. 26:26-28 vemos o ritual sendo objeto de escárnio 
pelos soldados romanos ao fingirem que estavam se curvando ao Rei dos Judeus. O rito do lava-
pés é descrito em João 13:1-17. No contexto, imediatamente antes da crucifixão de Jesus, ele nos 
mostra Jesus em sua absoluta humildade. Jesus explica o significado da santa-ceia: “Tendo dado 
graças, partiu o pão em pedaços e disse, ‘Tomai, comei; isto é o meu corpo que é partido por vós; 
fazei isto em memória de mim’. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice e 
disse, ‘Este cálice é o novo testamento no meu sangue; fazei isto, todas as vezes que beberdes, 
em memória de mim’. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice 
anunciais a morte do Senhor, até que venha.” (I Coríntios 11:24-25) 
  
Comentários  
 Os principais “rituais” que consideraremos em nosso estudo desta feita são batismo, lava-
pés e santa-ceia. Em outras igrejas podem ser classificados com alguns dos “sacramentos” ou 
atos sagrados, e geralmente há outros (incluindo casamento, crisma, penitência, etc.). Conquanto 



haja hoje uma reação contrarituais por serem religião “formal” e não relevante, nossos rituais 
podem ser úteis e significativos se forem corretamente compreendidos. Por exemplo, umserviço 
fúnebre provê oportunidade para resolução e reconhecimento da contribuição prestada a outros. 
Dedicação de criança oferece aos pais e à Igreja toda oportunidade para comprometerem-se em 
fazer o melhor para ajudar a criança a crescer em graça e conhecimento do Senhor. 
 Portanto, tais serviços ou, se preferir, “rituais”, possuem significado e propósito, como 
também os três aqui sob consideração. Batismo é simbólico da morte do velho eu e da 
ressurreição do novo eu. O serviço de lava-pés nos lembra o exemplo deamor e humildade de 
Jesus, e como devemos tratar um ao outro. A santa-ceia é realizada “em memória de mim”, 
usando as palavras de Jesus – como modo de preservar a lembrança de sua morte e ressurreição. 
 Ritos e rituais são instrumentos que trazem um significado mais profundo. Nós falamos 
dos “emblemas” da santa-ceia e isso é exatamente correto – porque eles representam mais do 
que simplesmente o pão e o vinho físicos. Como símbolos, eles nos levam a considerar o 
significado da morte de Jesus e sua gloriosa ressurreição. O fato de que não apenas estão lá, mas 
de que são parte de um processo – nós comemos o pão e bebemos o vinho – torna esse serviço 
um evento no tempo, parte das ações de nossa própria vida. Desse modo, recebemos Jesus em 
nós – ele falou de comer sua carne e beber seu sangue. Por meio dessas vívidas imagens ele nos 
mostra como devemos “absorvê-lo” em nossa vida, do mesmo modo como as substâncias que 
compõem o pão e o vinho tornam-se parte de nosso corpo. 
 Deus quer que tenhamos um relacionamento assim íntimo. É difícil descrever mas, 
quando participamos desses rituais e refletimos neles, então capturamos um vislumbre de uma 
realidade muito mais profunda e mais importante do que meramente a física. Para isso é que 
existem os rituais. 
 O problema é que eles podem se tornar mecânicos. Nós simplesmente os “praticamos” 
sem refletir no que significam. Os rituais que Deus ordenou a Israel tornaram-se ações realizadas 
por hábito e, desse modo, perderam seu significado. Deus precisou vir e dizer-lhes que estava 
cansado de suas ofertas sem significado (Isaías 1:13). Ao considerarmos nossos próprios rituais, 
revistemo-los com rico significado de modo que Deus não precise dizer o mesmo para nós. 
  
Comentários de Ellen White 
 O apóstolo mostrou que religião não se consiste de ritos e cerimônias, crenças e teorias. 
Se assim fosse, o homem natural poderia entendê-la investigando-a, do mesmo modo como 
compreende coisas mundanas. Paulo ensinou que religião é uma energia prática que salva, um 
princípio inteiramente de Deus, uma experiência pessoal do poder renovador de Deus sobre a 
alma. {The Acts of the Apostles p. 451} 
 Os líderes judaicos olhavam com orgulho para seu magnífico templo e imponentesritos 
de seu serviço religioso; mas lhes faltava justiça, graça e amor de Deus. A glória do templo, o 
esplendor de seu serviço, não os podia torna-los atraentes perante Deus; porque aquilo que 
unicamente é de valor a Seus olhos eles não ofereciam. Eles não traziam a Ele o sacrifício de um 
espírito humilde e contrito. É quando os princípios vitais do reino de Deus são perdidos que as 
cerimônias se tornam numerosas e extravagantes. {Christ’s Object Lessons p. 297} 
            Quão frequentemente, em nossos dias, é o amor ao prazer disfarçado por uma “forma de 
bondade”! Uma religião que permite aos homens, enquanto observando os ritos da adoração, 
devotarem-se à gratificação egoísta ou sensual, é tão agradável às multidões hoje quanto nos dias 
de Israel. {Counsels for the Church p. 97} 
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