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  LIÇÃO 9    25 de novembro a 1 de dezembro de 2012    

SÁBADO À TARDE 

LEITURA PARA O ESTUDO DA SEMANA: Mateus 28:19 e 20; Romanos 6:3-8; 
Mateus 26:26-28; João 13:1-17; I Coríntios 11:24-26.

VERSO ÁUREO: “E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós 
seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados; e re-
cebereis o dom do Espírito Santo.” Atos 2:38.

PENSAMENTO-CHAVE: Deus instituiu ordenanças que, compreendidas apropria-
damente, ajudam a fortalecer a nossa fé.

HÁ MUITAS SOCIEDADES QUE TÊM RITUAIS DE INICIAÇÃO, que muitas 
vezes são referidos como “ritos de passagem”. Nalgumas culturas, os ritos de 
passagem eram planeados a fim de ajudar pessoas a transitarem de uma fase 
da vida para outra. Por exemplo, os ritos da fase adulta eram realizados por volta 
do início da puberdade. Estes ritos variavam de lugar para lugar; contudo, todos 
tinham o propósito de garantir que os membros mais novos fossem moldados de 
modo a serem indivíduos produtivos, responsáveis e atentos à comunidade. No 
processo ritual, os rapazes e as meninas eram ensinados sobre o procedimento 
na fase adulta; isto é, era-lhes mostrado o que se esperava deles como membros 
adultos da sociedade. 

Na comunidade cristã também há ritos específicos, atos que formalizam o 
compromisso que indivíduos tomam para com a fé que professam. Esses atos 
sagrados não só confirmam a participação e a ligação da pessoa à comunidade, 
mas também, de forma ideal, contribuem para a preparação de indivíduos que 
virão a tornar-se membros fiéis e produtivos dessa comunidade. Os ritos são 
também meios de ajudar os membros a compreenderem o que deve estar envol-
vido na sua entrega a Cristo.

Esta semana vamos ver três ritos que exprimem a nossa fé: o batismo, o lava-
-pés e a Santa Ceia.

A Igreja: Ritos e Rituais

Leit. Bíblica e Esp. Prof.: Provérbios 4-6; O Grande Conflito, cap. 5.
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DOMINGO, 25 de novembro                OS NOMES DOS RITOS SAGRADOS

Durante as primeiras fases da Igreja Cristã, os crentes no Oriente, onde o 
grego era a língua corrente, usavam a palavra mysterion, “mistério”, para des-
crever os ritos sagrados. Na parte ocidental, onde predominava o latim, o termo 
empregue era sacramento (do latim, “sacramentum”). Um sacramentum era um 
juramento que o soldado romano fazia, declarando a sua obediência às ordens 
do comandante. Os que empregavam esta palavra achavam que ela descrevia 
com exatidão a natureza dos ritos sagrados. Com o passar do tempo, porém, a 
ideia veio a representar um ato imbuído de poder invisível interior. A Igreja da 
Idade Média identificou sete desses atos, chamados “sacramentos”, os quais 
eram tidos como meios de transmitir graça à alma da pessoa. 

No período da Reforma, os sacramentos foram sujeitos a análise e a críticas. 
Na mente de muitos, o termo sacramento parecia ter certas conotações. Achou-
-se que seria melhor um termo diferente, e esse foi ordenança. A palavra orde-
nança deriva do verbo “ordenar”, o que torna a ordenança um ato especial que 
o próprio Senhor Jesus Cristo instituiu ou ordenou. Preferir o termo ordenança a 
sacramento é afirmar que a pessoa participa nesses atos porque eles são meios 
divinamente ordenados para que mostremos a nossa obediência e lealdade a 
Jesus como Senhor. Os Adventistas do Sétimo Dia veem o batismo, o lava-pés e 
a Santa Ceia como ordenanças – atos que revelam a nossa lealdade para com 
Cristo. São meios simbólicos de expressar a nossa fé.

Leia Mateus 28:19 e 20; João 13:14; I Coríntios 11:23-26. Até que ponto 
estas passagens apoiam a ideia de que os atos sagrados devem ser descri-
tos como “ordenanças”?

Por muita importância que atribuamos às “ordenanças”, devemos lembrar-nos 
sempre de que estas não são condutos de graça ou atos pelos quais obtenha-
mos a salvação ou ganhemos méritos diante de Deus. O pecado, e o que ele 
nos fez, é uma questão demasiado séria para rituais, mesmo os rituais instituídos 
por Cristo, nos poderem redimir. Só a morte de Jesus na cruz foi suficiente para 
conseguir a salvação de seres tão degradados como nós somos. Segundo o que 
entendemos delas, as ordenanças são símbolos exteriores do nosso reconheci-
mento daquilo que Cristo fez por nós e da nossa união com Ele (e do que essa 
união envolve), e servem bem o seu propósito. São meios para chegar a um fim, 
não são um fim em si mesmas.

Leit. Bíblica e Esp. Prof.: Provérbios 7-9; O Grande Conflito, cap. 6.
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SEGUNDA, 26 de novembro         O BATISMO

O Novo Testamento usa várias imagens para descrever o que significa o batis-
mo. Antes de mais, o batismo simboliza a união espiritual com Cristo (Rom. 6:3-8), 
envolvendo a participação no Seu sofrimento, morte e ressurreição, bem como a 
renúncia ao anterior estilo de vida que a pessoa seguia. Desta forma, o batismo está 
associado ao arrependimento e ao perdão do pecado (Atos 2:38); ao novo nasci-
mento e à receção do Espírito Santo (I Cor. 12:13); e, consequentemente, à entrada 
na Igreja (Atos 2:41, 47).

O batismo simboliza um relacionamento espiritual e de aliança com Deus median-
te Cristo (Col. 2:11 e 12). O batismo representa o que a circuncisão representava no 
Velho Testamento. E o batismo simboliza, também, uma transferência de lealdades, 
uma mudança que faz da pessoa um membro de uma comunidade que está consa-
grada ao serviço de Cristo. A receção do Espírito no batismo capacita os crentes a 
servirem a Igreja e a trabalharem pela salvação daqueles que ainda não são da fé 
(Atos 1:5, 8).

Há uns anos, a Comissão Conjunta da Igreja da Inglaterra para o Batismo, Con-
firmação e Santa Comunhão fez uma confissão impressionante. A declaração dizia 
que “os que recebiam o batismo eram normalmente adultos e não crianças; tem 
de se admitir que não há nenhuma evidência conclusiva no Novo Testamento para 
o batismo de crianças.” – Baptism and Confirmation Today (O Batismo e a Confir-
mação Hoje), Londres, SCM, 1955, p. 34, citado por Millard, J. Erickson, Christian 
Theology, Mich.: Baker Book House, 1988, p. 1102. O significado do batismo exclui 
as criancinhas como candidatos legítimos, porque o batismo bíblico requer fé e ar-
rependimento por parte dos participantes. Além disso, a ideia do papel da Palavra 
de Deus no desenvolvimento da fé (Rom. 10:17) indica que o arrependimento tem 
de estar associado à instrução espiritual e bíblica. Estes elementos são necessários 
para que os candidatos produzam “frutos dignos de arrependimento” (Lucas 3:8) 
como evidência do seu relacionamento com Cristo.

A natureza do batismo ajuda-nos a compreender a diferença entre uma ordenan-
ça e um sacramento. O batismo, de acordo com aqueles que o consideram um sa-
cramento, é o meio que leva à transformação, no indivíduo, da morte espiritual para 
a vida. Segundo este entendimento, a idade da pessoa não importa, pois o batismo 
é, em qualquer caso, um acontecimento sobrenatural. Por outro lado, o batismo 
como ordenança é uma indicação ou um símbolo de uma transformação interior (um 
acontecimento sobrenatural) que já teve lugar na vida do crente por meio da sua ex-
periência com Jesus. Segundo este ponto de vista, os candidatos ao batismo terão 
de já ter passado por uma experiência de fé em Cristo; por conseguinte, a questão 
de quem é batizado, e de quando, torna-se muito importante.

Se já foi batizado, reflita sobre a sua experiência. Depois de se compre-
ender o que significa, por que razão (em certo sentido) precisamos nós de 
ser “batizados” todos os dias? Como é que isso se consegue?

Leit. Bíblica e Esp. Prof.: Provérbios 10-12; O Grande Conflito, cap. 7.
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TERÇA, 27 de novembro          A ORDENANÇA DA HUMILDADE

É difícil de imaginar a dor que deve ter passado pelo coração de Jesus quando 
Ele – a pontos de passar pela Cruz, a maior das humilhações – viu a inveja e as 
lutas internas entre os Seus próprios discípulos, a respeito de quem ia ser o maior 
no Seu reino.

Leia Lucas 22:24-27 (veja também Mat. 18:1; 20:21). Que verdade crucial 
ainda não tinham os discípulos aprendido?

O nosso mundo está tão retorcido e pervertido pelo pecado que vemos tudo às 
avessas, independentemente de quão “racional” ou “acertado” esse às avessas 
possa parecer. Quem é que, no seu perfeito juízo, preferiria ser aquele que serve 
em vez de ser quem é servido? Afinal, todo o objetivo da vida não é progredir, ficar 
rico e ser alguém que é servido e atendido por outros em vez de ser quem tem de 
servir? Não admira, então, que, na Última Ceia, Jesus lavasse os pés dos discí-
pulos. Nenhumas palavras que Ele pudesse ter dito poderiam ter transmitido, com 
mais veemência, a verdade do que é a verdadeira grandeza aos olhos de Deus do 
que Ele a lavar os pés daqueles que deviam estar a beijar os Seus.

O que é que João 13:1-17 nos ensina sobre o lava-pés como parte do ser-
viço da comunhão?

Há tanto de verdade admirável a ressoar nestes versículos! O versículo 3 diz 
que Jesus sabia que o Pai tinha depositado “nas suas mãos todas as coisas”. E o 
que foi que aconteceu a seguir? Jesus, sabendo perfeitamente que “havia saído 
de Deus e ia para Deus”, levantou-Se da refeição e começou a lavar os pés dos 
discípulos (v. 5). Mesmo sem perceberem plenamente quem Jesus era de facto, 
os discípulos devem ter ficado espantados. Como é que eles poderiam deixar de 
ver a lição que tudo aquilo encerrava?

Pense também no que significa o serviço do lava-pés ter lugar antes da Santa 
Ceia. Antes de pedirmos para nós mesmos tudo o que Cristo fez por nós, é muito 
importante chegar à Ceia do Senhor com o sentimento da nossa própria indignida-
de e baixeza e da nossa necessidade da graça divina.

A quem poderia lavar pessoalmente os pés e retirar para si, desse ato, 
um bem espiritual imenso?

Leit. Bíblica e Esp. Prof.: Provérbios 13-15; O Grande Conflito, cap. 8.
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QUARTA, 28 de novembro              A SANTA CEIA

Leia Mateus 26:26-28. Que significado é evidente naquilo que Jesus nos 
diz aqui para fazermos? Por que motivo é importante ver isso em termos 
de símbolos?

A Santa Ceia tomou o lugar da festa da Páscoa dos tempos do antigo concer-
to. A Páscoa teve o seu cumprimento quando Cristo, o Cordeiro Pascal, rendeu 
a Sua vida. Antes da Sua morte, o próprio Senhor Jesus instituiu o novo ritual, 
a grande festa da Igreja do Novo Testamento sob o novo concerto. Assim como 
a festa da Páscoa comemorava a libertação de Israel da escravidão no Egito, 
a Santa Ceia comemora a libertação do Egito espiritual, a servidão do pecado.

O sangue do cordeiro pascal aplicado ao lintel e ombreiras das portas livrou 
da morte os moradores; o alimento que a sua carne forneceu deu-lhes a força 
para a fuga do Egito (Êxo. 12:3-8). De igual modo, o sacrifício de Cristo traz li-
vramento da morte; os crentes são salvos por meio da participação tanto do Seu 
corpo como do Seu sangue (João 6:54). A Santa Ceia proclama que a morte de 
Cristo sobre a cruz nos dá a salvação e o perdão, e promete-nos a vitória sobre 
o pecado.

Leia I Coríntios 11:24-26. Que importante verdade doutrinária sobre a 
cruz é revelada neste texto?

Vemos aqui, claramente, o aspeto substitutivo da morte de Cristo. O Seu cor-
po foi maltratado e o Seu sangue derramado por nós; na cruz, Ele tomou sobre Si 
aquilo que, por direito, nos pertencia. Cada vez que participamos na Santa Ceia, 
devemos recordar sempre aquilo que Jesus realizou em nosso favor.

Quando acrescentamos à Santa Cria o lava-pés, que ajuda a preparar o nosso 
coração antes de partilharmos do serviço da Comunhão, devemos ter também 
a noção da natureza comunitária desta ordenança. Com a cruz tão vividamente 
simbolizada através da participação do pão e do vinho, somos lembrados de 
que, sejam quais forem as coisas terrenas que nos dividem, todos somos pe-
cadores em permanente necessidade da graça. O serviço da Comunhão deve 
ajudar-nos a compreender as nossas obrigações, não apenas para com o Se-
nhor, mas também uns para com os outros.

Leit. Bíblica e Esp. Prof.: Provérbios 16-18; O Grande Conflito, cap. 9.
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QUINTA, 29 de novembro            ESPERANÇA DO SEGUNDO ADVENTO

“Porque, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálix, 
anunciais a morte do Senhor, até que venha.” I Cor. 11:26. Que grande es-
perança nos é aqui apresentada?

Vemos nestas palavras quão intimamente a Segunda Vinda e o serviço da 
Santa Ceia estão interligadas. O que até faz também muito sentido, pois a Se-
gunda Vinda é, na realidade, o culminar do que aconteceu na cruz. Poder-se-ia 
argumentar que a maior razão para a Primeira Vinda – que incluiu o Seu corpo 
ser moído e o Seu sangue derramado por nós – foi a Segunda Vinda. Foi a Pri-
meira Vinda que preparou o caminho para a Segunda.

Que benefício traria a primeira vinda de Cristo sem a Segunda?

O serviço da Santa Ceia liga, num certo sentido, o intervalo entre o Calvário 
e a Segunda Vinda. Cada vez que participamos na comunhão, pensamos na 
Cruz e no que ela alcançou por nós. Contudo, o que ela alcançou por nós não se 
pode dissociar da Segunda Vinda. De facto, o que Jesus fez na cruz por nós não 
atinge o seu culminar supremo antes da Segunda Vinda. 

Leia Mateus 26:29. O que é que Jesus está a dizer neste versículo?

Repare-se na promessa, na certeza e na esperança que o Senhor nos dá aqui. 
Estas palavras dão a entender proximidade, uma intimidade entre os remidos e 
o Remidor que se vai prolongar por toda a eternidade. Jesus está a prometer-
-nos que Ele não beberá do fruto da videira até que o beba de novo connosco no 
reino eterno. Quando nos lembramos de quem Ele é, o Criador do Universo (Col. 
1:16), esta promessa é ainda mais surpreendente. Assim sendo, além de tudo 
aquilo para que o serviço da Santa Ceia aponta, ela deve orientar-nos também 
para essa grande esperança que nos aguarda na Segunda Vinda de Jesus. 

Desanimado? Oprimido? Bem-vindo a um mundo caído. Por que 
razão, no meio de tudo por que esteja pessoalmente a passar, é tão 
importante olhar para a Cruz, para o que ela significa para nós no pre-
sente, e para aquilo que significa para o nosso futuro final?

Leit. Bíblica e Esp. Prof.: Provérbios 19-21; O Grande Conflito, cap. 10.
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SEXTA, 30 de novembro

ESTUDO ADICIONAL: Leia, da obra da Associação Ministerial da Conferência 
Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, Os Adventistas do Sétimo Dia Creem, os 
capítulos 15-18.

“O batismo é um rito da máxima importância e santidade, e importa compreen-
der bem o seu sentido. Simboliza arrependimento do pecado e começo de uma 
vida nova em Cristo Jesus. Não deve haver qualquer precipitação na administra-
ção desse rito. Pais e filhos devem avaliar os compromissos que por ele assu-
mem.” – Ellen G. White, Testemunhos Para a Igreja, vol. 6, p. 93.

“A Páscoa lembrava a libertação dos filhos de Israel, e era também típica ao 
apontar para Cristo, o Cordeiro de Deus, imolado pela redenção do homem caído. O 
sangue espargido nos umbrais das portas prefigurava o sangue expiatório de Cristo, 
e também a dependência contínua em que o homem pecador está dos méritos des-
se sangue para a sua proteção do poder de Satanás e para a redenção final.” – Ellen 
G. White, The Spirit of Prophecy (O Espírito de Profecia), vol. 1, p. 201.

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
Quando foi a última vez que lavou os pés de alguém no serviço do 

lava-pés? Porque é que esta prática é tão importante?
Leia I Pedro 3:20 e 21. Que analogia utiliza o apóstolo para ajudar a 

explicar o significado do batismo?
Os primeiros cristãos foram acusados de muitas coisas das quais 

não eram culpados, incluindo o canibalismo. Uma das razões para isso 
foram os seguintes versículos: “Jesus, pois, lhes disse: Na verdade, na 
verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do homem, e 
não beberdes o Seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come 
a minha carne, e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressusci-
tarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e 
o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne, e 
bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele.” João 6:53-56. O que é 
que Jesus está a ensinar com estas palavras? Por que razão é tão impor-
tante que compreendamos o significado espiritual de textos como estes?

Analisem em mais pormenor, na classe, o aspeto comunitário do 
serviço de Santa Ceia. Quais são algumas maneiras pelas quais ela deve-
ria ajudar a vossa igreja a compreender melhor quais são as obrigações 
que temos uns para com os outros e para com a comunidade exterior no 
seu todo?

Leit. Bíblica e Esp. Prof.: Provérbios 22-24; O Grande Conflito, cap. 11.
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As Minhas Notas Pessoais
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A U X I L I A R  D O  M O D E R A D O R

Texto-Chave: Atos 2:38

Com o Estudo desta Lição o Membro da Classe Vai:
 Aprender: A descrever a transformação espiritual e as verdades simbolizadas 
pelo batismo, o lava-pés e a Santa Ceia.
 Sentir: Por meio da sua experiência pessoal, a natureza sagrada destes 
serviços ordenados por Cristo.
 Fazer: Participar de todo o coração nas expressões comunitárias de fé pro-
porcionadas nos serviços do batismo, lava-pés e Santa Ceia.

Esboço da Aprendizagem: 
I. Aprender: Ordenados por Cristo

A.  Por que razão são os serviços de batismo, lava-pés e Santa Ceia definidos 
como ordenanças e não como sacramentos?

B.  De que transformações interiores estas ordenanças servem como sím-
bolos?

C.  Que verdades da obra de Cristo em favor do Seu povo são ilustradas por 
estas ordenanças?

II. Sentir: Uma Experiência Sagrada
A.  De que modo a experiência pessoal do batismo, lava-pés e Santa Ceia 

difere da mera aceitação mental das doutrinas relativas a estes serviços?
B.  Enquanto esperamos a Segunda Vinda de Cristo, qual é o valor de nos 

submetermos ao Seu pedido de que estes ritos sagrados sejam observados 
em memória do Seu sacrifício?

III. Fazer: Expressões Comunitárias de Fé
A.  Até que ponto estes sagrados ritos comunitários criam laços na Igreja e 

partilha de experiências de adoração? Por que razão não devemos ne-
gligenciar essas oportunidades de tomar parte nestas expressões de fé?

B.  O que é que os seguidores de Cristo podem fazer a fim de experimentarem 
mais plenamente os benefícios destas ordenanças?

Sumário: 
O batismo, o lava-pés e a Santa Ceia são ordenanças descritas por Cristo como 
símbolos da partilha do Seu sofrimento, da aceitação da Sua morte em nosso 
favor e da participação numa nova vida de serviço e entrega.
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A U X I L I A R  D O  M O D E R A D O R

CICLO DA APRENDIZAGEM

1.º PASSO – MOTIVAR!

Conceito-Chave para Crescimento Espiritual: As ordenanças do batismo, 
do lava-pés e da Santa Ceia são atos simbólicos que comemoram aconteci-
mentos espirituais importantes e essenciais na vida do crente.

Só para o Moderador: Peça à classe que comente o papel dos rituais na 
vida de cada um dos membros. Quais são os rituais, a nível familiar, comunitário 
e nacional, em que se costumam envolver? Qual é o propósito desses rituais?

Atividade Introdutória: 
Quer estejamos ou não conscientes disso, todos nós temos rituais quotidianos 

que definem a nossa vida diária – acordar a certas horas todas as manhãs, levar 
o cão a passear antes de sair para o emprego, ler o jornal etc.. A lição desta se-
mana trata de um outro tipo de rituais, os espirituais, que nos foram dados a fim 
de nos ajudar a sentir a ligação com Deus.

Veja com a classe a maneira como o ritual do lava-pés é um tema que percor-
re toda a Bíblia. Analise alguns dos seguintes exemplos com a classe, pedindo 
aos membros que recorram às Escrituras para obterem outros exemplos:

•  A primeira menção de lava-pés na Bíblia tem a ver com a hospitalidade de 
Abraão que diz a viajantes desconhecidos: “Traga-se agora uma pouca de 
água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo dessa árvore” (Gén. 
18:4).

 •  Na história de Lot também lemos sobre lava-pés, quando Lot convida viajan-
tes (anjos) que chegavam a Sodoma, dizendo: “Entrai, peço-vos, em casa 
do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés” (Gén. 19:12).

•  Há outros exemplos nas histórias de Labão e Rebeca (Gén. 24:32), na de 
um levita e a sua concubina (Juízes 19:21) e na de Abigail e David (I Sam. 
25:41 e 42), etc..

•  Deus ordenou aos sacerdotes que lavassem as mãos e os pés com água an-
tes de entrarem no Lugar Santo ou no Santíssimo, ou antes de oferecerem 
sacrifícios no altar (Êxo. 40:30-32).

Pergunta para reflexão: Que funções tinha o ato de lavar os pés nos exem-
plos do Velho Testamento? Anime a classe a refletir sobre esse ato como um 
gesto de hospitalidade, boas-vindas, limpeza e serviço, entre outras coisas. 
Como prática que vinha de muito atrás nas grandes histórias das Escrituras, das 
quais os discípulos estavam bem cientes, havia uma profunda compreensão cul-
tural e uma longa tradição de lavar os pés. Em que aspetos o ato de Jesus lavar 
os pés aos Seus discípulos confirmou e aproveitou esses significados e, ao mes-
mo tempo, os ampliou (por exemplo, através da prática da liderança de servo)?
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A U X I L I A R  D O  M O D E R A D O R

2.º PASSO – ANALISAR!

Só para o Moderador: Anime a classe a observar como as três ordenanças 
espirituais estudadas esta semana – o batismo, o lava-pés e a Santa Ceia – são 
ritos interligados, os quais, quando postos em prática, reafirmam os elementos 
centrais do viver uma vida santificada. Em conjunto, estes três símbolos consti-
tuem um ciclo virtuoso de salvação, aceitação dessa salvação, receção de per-
dão e renovação de atos de discipulado.

COMENTÁRIO BÍBLICO

I. Batismo: A Entrada para o Discipulado
(Leia com a classe João 3:5.)

O diálogo entre Jesus e Nicodemos, em João 3, refere a indispensável ne-
cessidade de receber o dom escatológico do Espírito, ou, como diz João, nascer 
do Espírito. Concretamente, esta presença ocorre por meio da ordenança do 
batismo. O recetor do novo nascimento precisa de nascer “da água e do Espírito" 
(3:5). No diálogo de Cristo com Nicodemos, é dada resposta à questão do modo 
como uma pessoa recebe uma parte na herança de Cristo. Esta é condicionada 
ao “nascer de novo” no batismo. O batismo é o passo lógico seguinte depois da 
aceitação de Cristo, pois “quem crer e for batizado será salvo” (Marcos 16:16).

Jesus aponta o batismo como a entrada para o discipulado. Esta ênfase está 
em harmonia com a Sua ordem para se batizarem aqueles que O aceitam como 
Senhor e Salvador (Mat. 28:16-20). O batismo aponta para a necessidade de 
arrependimento e perdão e de se tomar a importante decisão de aceitar Jesus 
como o Rei-Redentor. 

No Evangelho de João, o batismo é simbólico, como requisito essencial da 
purificação do pecado. Associando a água e o Espírito, Jesus expressou dois 
grandes princípios vividos pelo crente – a água representa a purificação que apa-
ga os pecados do passado, enquanto o Espírito representa o poder fortalecedor 
de Cristo que concede ao crente a vitória.

Pense Nisto: De que modo o batismo é um símbolo da alma purificada do 
pecado e recetiva ao Espírito de Deus?

II. O Lava-pés
(Leia com a classe João13:1-17.)

O lava-pés é um meio de reconciliação com Deus e com a humanidade. É 
uma lembrança constante de que a humanidade está em grande necessidade 
de contínua purificação dos pecados pós-batismo e em grande necessidade do 
amor e da graça de Deus, que se manifestam no perdão, na justificação e na 
santificação. Ao mesmo tempo, a ordenança do lava-pés é uma lembrança de 
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que devemos tratar os crentes nossos companheiros como Jesus nos trata a 
nós; perdoar e estar reconciliados de modo a que uma comunidade de amor, 
unidade e comunhão seja criada e mantida refletindo o amor de Deus. Desta 
forma, o lava-pés, corretamente compreendido e praticado, será um meio de 
alcançar, ou pelo menos de contribuir grandemente para que se concretize, esse 
tipo de comunidade.

Durante a Santa Ceia (João 13:2-4), Jesus esperou, presumivelmente, para 
dar oportunidade a um dos discípulos para lavar os pés do grupo. Como tal não 
aconteceu, Jesus levantou-Se e envolveu-Se num ato de total humildade e amor. 
Ao assumir a função de um escravo, Ele prefigurou o papel que iria desempe-
nhar na Sua morte na cruz e, ao fazê-lo, interpretou todo o plano da redenção. 
Além disso, ao lavar os pés dos Seus discípulos, Jesus ensinou um princípio 
eterno, o de que o Seu reino se baseia em amor e serviço abnegado e que o 
caminho para a glória é o caminho da humildade, do serviço e até da morte em 
benefício dos outros, e também da morte do eu.

Pense Nisto: Por que razão o lava-pés é uma lembrança constante de que 
cada discípulo precisa diariamente de perdão e purificação? De que modo mos-
tra ele também que a alma precisa do poder regenerador do Espírito a fim de 
seguir uma vida santificada?

III. A Santa Ceia
(Leia com a classe João 6:53 e 54.)

Celebrar a Santa Ceia é fundamental para a nossa compreensão da necessi-
dade do sacrifício de Cristo para a nossa salvação. O apóstolo João, no capítulo 
6:53 e 54, refere que Jesus disse aos Seus discípulos: “Na verdade, na verdade 
vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do homem, e não beberdes o 
seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne, e bebe 
o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.” Nas orde-
nanças do batismo, do lava-pés e da comunhão, percebemos os aspetos com-
plementares da água e do sangue – ambos são símbolos da forma como somos 
salvos e purificados do pecado. Ellen G. White, em Primeiros Escritos, comenta 
que o sangue e a água representam o perdão e o dom da vida – página 209.

Pense Nisto: Em que aspeto a celebração da Santa Ceia é um símbolo do ato 
supremo do sacrifício feito por Cristo para a nossa salvação?

3.º PASSO – PRATICAR!

Só para o Moderador: Dedique algum tempo a analisar com a classe de que 
outras maneiras a Santa Ceia é simbólica, não apenas da morte e sacrifício de 
Jesus na cruz, mas também dos Seus contínuos esforços para nos alimentar e 
cuidar de nós. Analisem os seguintes pontos e depois respondam às perguntas 
que se seguem:
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1. Ao comermos uma boa refeição, estamos a “comer” alimento que se torna 
parte de nós. No ato da Comunhão, Jesus simbolicamente torna-Se parte de 
nós, e nós tornamo-nos parte de Jesus. Como diz a Bíblia, “Estai em mim, e eu 
em vós” (João 15:4). Jesus é o Maná celestial que precisamos de comer espiritu-
almente e do qual devemos diariamente partilhar pela fé para que nos tornemos 
um com Ele.

2. Alimento e bebida são necessários para sustento da vida, e, como tal, o pão 
e o vinho da Santa Ceia (o corpo e o sangue de Jesus) são necessários para a 
nossa vida espiritual. Jesus é simultaneamente “o pão da vida” e “a água da vida”.

3. Comer dá satisfação e prazer. Como diz a Bíblia, “Provai e vede que o Se-
nhor é bom (Sal. 34:8).”

4. O alimento dá-nos força para cumprirmos os nossos deveres e responsabi-
lidades na vida diária. De igual modo, quando tomamos parte de Cristo na Santa 
Ceia, é-nos dada força espiritual e visão para executarmos os nossos privilégios 
e deveres cristãos.

Perguntas Indutivas/Aplicação:
 Reflitam nas várias dimensões da Santa Ceia. Por que razão Deus usa uma 
refeição (A Última Ceia) como uma ordenança? O que é que Ele procura en-
sinar-nos? 

4.º PASSO – APLICAR!

Só para o Moderador: Esta é uma boa oportunidade para recapitular o que 
foi estudado na lição desta semana. Todos devem compreender o significado e 
os aspetos importantes de cada uma das ordenanças. 

Contudo, tal como acontece com muitos outros rituais que são orientados com 
base em acontecimentos tremendamente importantes e que têm grande signi-
ficado, estas três ordenanças correm o risco de perder significado quando as 
tomamos como coisas garantidas.

Pensamentos para Reflexão: Como podem as igrejas e os pastores e a co-
munidade mais alargada celebrar estes acontecimentos de maneira a que não 
pareçam tão rotineiros e ritualísticos? Como é que as pessoas se devem preparar 
para participarem neles de modo a que o coração e a mente estejam abertos a 
viver esses ritos da maneira significativa como Deus deseja que nós os vivamos?


