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C. Qualidade

6. O que Jesus deseja para cada um de Seus fi lhos? Êxodo 15:26; 3 João 2.
________________________________________________________________________________________

Oito remédios naturais
Para a manutenção de uma boa saúde, Deus nos presenteou com remédios naturais, 

conforme lemos a seguir:
 “Ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água 

e confi ança no poder divino – eis os verdadeiros remédios. Toda pessoa deve possuir 
conhecimentos dos meios terapêuticos naturais e da maneira de aplicá-los. É essencial 
tanto compreender os princípios envolvidos no tratamento do doente como ter um 
preparo prático que habilite a empregar devidamente esse conhecimento” (A Ciência 
do Bom Viver, p. 127; ver mais informações em: http://www.adventistas.org/pt/saude/8-
remedios-naturais). 

Conclusão
Um corpo doente é afetado também em sua disposição de servir e se relacionar com 

Deus. Por isso, uma boa saúde é indispensável para uma vida espiritual sadia. Deus deseja 
nossa prosperidade e saúde (3 João 2) e não leva em conta o tempo de ignorância (Atos 
17:30; Tiago 4:17), por isso peçamos a ajuda Dele para fazermos as mudanças necessárias 
e assim glorifi carmos Seu nome por meio de uma boa saúde.

Minha decisão

(     )  Reconheço que o meu corpo é  o templo do Espírito Santo e desejo viver de acordo com os princípios de 
saúde ensinados na Bíblia.

(     ) Decido agora usufruir dos remédios de Deus na natureza para manter uma boa saúde.

TRADIÇÕESTRADIÇÕES
O QUE JESUS ENSINOU SOBRE OS RITOS E

LIÇÃO
18

JESUS  condenou boa parte das tradições de Sua época porque os líderes religiosos 
estavam mais interessados em suas formalidades do que na Palavra de Deus. Porém, ao 
longo de Sua vida, Cristo instituiu ritos que são prescritos nas Escrituras e que ainda hoje 
devem ser praticados por Seus seguidores. Vamos conhecê-los!

Aprendendo juntos
A. Cerimônia de dedicação de crianças
1. Qual era o costume dos tempos bíblicos para com as crianças? Êxodo 13:1, 2.
________________________________________________________________________________________

2. Maria, mãe de Jesus, seguiu esse costume? Lucas 2:22, 23.
________________________________________________________________________________________

3. Qual o signifi cado da dedicação de crianças? Salmo 127:3; Isaías 8:18.
________________________________________________________________________________________

A Bíblia nos ensina a apresentar os recém-nascidos ao Senhor, mas não em um 
batismo infantil. A dedicação é um compromisso assumido pelos pais, de que educarão 
a criança nos caminhos de Deus. Os pais são chamados à  frente, e, depois de uma breve 
leitura bíblica, é  feita uma oração de dedicação ao Senhor.

Mesquita de Al-Aqsa, Jerusalém
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B. Cerimônia batismal
4. O que Jesus fez para dar início a Seu ministério público? Mateus 3:13-17.
________________________________________________________________________________________

5. Que ordem Cristo deu à Sua igreja? Mateus 28:19, 20.
________________________________________________________________________________________

A palavra de Cristo é imperativa: “Ide [...], fazei discípulos [...], batizando-os”. Ele 
próprio colocou o batismo como essencial (Marcos 16:16). Todos quantos aceitam Sua 
graça salvadora e abandonam a vida de pecados podem ser aceitos como membros da 
família de Deus por meio do batismo.

6. O que o batismo significa? Romanos 6:4-6.
________________________________________________________________________________________

O batismo celebra a ressurreição de Cristo. Quando somos batizados, somos 
sepultados como Jesus foi, para que, como Ele ressurjamos da morte, ressurgíssemos 
também da morte espiritual para uma nova vida (2 Coríntios 5:17).

C. Cerimônia da Santa Ceia
7. O que Jesus instituiu no lugar da Páscoa? João 13:4, 5, 15.
________________________________________________________________________________________

A Santa Ceia deriva seu significado da morte de Jesus Cristo e de Seus ensinos ao 
celebrar Sua última Páscoa. Para os israelitas, a Páscoa lembrava o livramento do Egito. 
Cristo coroou Sua última refeição com os discípulos por meio da nova aliança, que marcou 
o fim da celebração da Páscoa e o início de uma nova celebração: a Ceia do Senhor.

O simbolismo da Ceia
Três evangelistas e Paulo registraram as palavras ditas por Cristo na ocasião da 

Ceia (Mateus 26:26-29; Marcos 14:22-25; Lucas 22:15-20; 1 Coríntios 11:23-25). Marcos 
fala do sacrifício substitutivo de Cristo “em favor de muitos”; Mateus acrescenta a ideia 
da “remissão de pecados” por intermédio da morte de Cristo. Paulo nos brinda com o 
conceito da Ceia do Senhor como “memorial” da morte de Jesus. 

Cerimônia do Lava-pés
A participação do “pão” e do “vinho” (puro suco de uva) deve ser precedida pela 

cerimônia do lava-pés. Antes da Ceia, Jesus, em um ato de amor, tomou a bacia com 
água e uma toalha e passou a lavar os pés dos discípulos. Depois de lavar-lhes os pés, 
perguntou: “Compreendeis o que vos fiz? [...] como Eu vos fiz façais vós também” (João 
13:12, 15). Ninguém deve participar dos emblemas do corpo e do sangue sem, antes, 
participar do lava-pés.

D. Cerimônia de casamento
8. O que Cristo disse sobre o casamento? Mateus 19:4-6.
________________________________________________________________________________________

Sendo Jesus o idealizador do matrimônio (Gênesis 2:18-25), Ele mostrou Sua 
aprovação a essa instituição ao realizar Seu primeiro milagre em uma festa de casamento. 
Em Mateus 19:3, Jesus comenta sobre o assunto do divórcio e é claro em afirmar a 
posição bíblica. Logo, o princípio bíblico do casamento monogâmico (um só homem com 
uma só mulher) deve ser seguido por todos.

E. Cerimônia de ordenação
As cerimônias de ordenação na Bíblia não foram instituídas para formar uma 

hierarquia religiosa, pois isso seria um afastamento do princípio fundamental ensinado 
por Jesus: o maior é o que serve (Mateus 23:11). Elas colocam novas responsabilidades 
sobre os candidatos, os quais devem buscar a dotação do Espírito Santo para 
desempenhá-las.

9. Que funções Jesus designou para os discípulos? Marcos 3:14.
________________________________________________________________________________________

Jesus separou os discípulos para estarem com Ele, designando-os para 
desempenharem uma tarefa específica. O Espírito Santo também orientou que Paulo e 
Barnabé fossem separados para o ministério (ver Atos 13:2, 3).

As Escrituras distinguem duas categorias de oficiais ordenados:
a)  Os anciãos (Atos 14:23; 20:17; 1 Timóteo 3:2; Tito 1:5, 9). O testemunho do Novo 

Testamento apresenta dois tipos de anciãos: locais e itinerantes, estes últimos 
correspondem aos pastores, atualmente.

b) Os diáconos (Atos 6:1-6; Filipenses 1:1).
Na medida em que a igreja do Novo Testamento crescia, pessoas eram selecionadas 

para diferentes tipos de liderança. Essas mesmas funções devem ser desempenhadas na 
igreja de Deus atualmente. Por isso, o rito da ordenação deve ser ministrado ainda hoje.

F. Serviço de unção
10. Qual é o conselho de Tiago? Tiago 5:14.
________________________________________________________________________________________

Embora nem todos os que são ungidos recebam a cura, o serviço deve levar a todos 
para bem perto de Deus. A unção deve ser feita com óleo de azeite, e o enfermo deve ser 
ungido enquanto alguém ora por ele. O óleo deve ser aplicado na testa, com as pontas dos 
dedos daquele que faz a oração. Membros da família ou entes queridos também podem 
estar no local da unção, mas tudo deve ser feito com a máxima reverência, suplicando 
que a vontade de Deus seja feita na vida do enfermo.
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B. Cerimônia batismal
4. O que Jesus fez para dar início a Seu ministério público? Mateus 3:13-17.
________________________________________________________________________________________

5. Que ordem Cristo deu à Sua igreja? Mateus 28:19, 20.
________________________________________________________________________________________

A palavra de Cristo é imperativa: “Ide [...], fazei discípulos [...], batizando-os”. Ele 
próprio colocou o batismo como essencial (Marcos 16:16). Todos quantos aceitam Sua 
graça salvadora e abandonam a vida de pecados podem ser aceitos como membros da 
família de Deus por meio do batismo.

6. O que o batismo significa? Romanos 6:4-6.
________________________________________________________________________________________

O batismo celebra a ressurreição de Cristo. Quando somos batizados, somos 
sepultados como Jesus foi, para que, como Ele ressurjamos da morte, ressurgíssemos 
também da morte espiritual para uma nova vida (2 Coríntios 5:17).

C. Cerimônia da Santa Ceia
7. O que Jesus instituiu no lugar da Páscoa? João 13:4, 5, 15.
________________________________________________________________________________________

A Santa Ceia deriva seu significado da morte de Jesus Cristo e de Seus ensinos ao 
celebrar Sua última Páscoa. Para os israelitas, a Páscoa lembrava o livramento do Egito. 
Cristo coroou Sua última refeição com os discípulos por meio da nova aliança, que marcou 
o fim da celebração da Páscoa e o início de uma nova celebração: a Ceia do Senhor.

O simbolismo da Ceia
Três evangelistas e Paulo registraram as palavras ditas por Cristo na ocasião da 

Ceia (Mateus 26:26-29; Marcos 14:22-25; Lucas 22:15-20; 1 Coríntios 11:23-25). Marcos 
fala do sacrifício substitutivo de Cristo “em favor de muitos”; Mateus acrescenta a ideia 
da “remissão de pecados” por intermédio da morte de Cristo. Paulo nos brinda com o 
conceito da Ceia do Senhor como “memorial” da morte de Jesus. 

Cerimônia do Lava-pés
A participação do “pão” e do “vinho” (puro suco de uva) deve ser precedida pela 

cerimônia do lava-pés. Antes da Ceia, Jesus, em um ato de amor, tomou a bacia com 
água e uma toalha e passou a lavar os pés dos discípulos. Depois de lavar-lhes os pés, 
perguntou: “Compreendeis o que vos fiz? [...] como Eu vos fiz façais vós também” (João 
13:12, 15). Ninguém deve participar dos emblemas do corpo e do sangue sem, antes, 
participar do lava-pés.

D. Cerimônia de casamento
8. O que Cristo disse sobre o casamento? Mateus 19:4-6.
________________________________________________________________________________________

Sendo Jesus o idealizador do matrimônio (Gênesis 2:18-25), Ele mostrou Sua 
aprovação a essa instituição ao realizar Seu primeiro milagre em uma festa de casamento. 
Em Mateus 19:3, Jesus comenta sobre o assunto do divórcio e é claro em afirmar a 
posição bíblica. Logo, o princípio bíblico do casamento monogâmico (um só homem com 
uma só mulher) deve ser seguido por todos.
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As cerimônias de ordenação na Bíblia não foram instituídas para formar uma 

hierarquia religiosa, pois isso seria um afastamento do princípio fundamental ensinado 
por Jesus: o maior é o que serve (Mateus 23:11). Elas colocam novas responsabilidades 
sobre os candidatos, os quais devem buscar a dotação do Espírito Santo para 
desempenhá-las.

9. Que funções Jesus designou para os discípulos? Marcos 3:14.
________________________________________________________________________________________

Jesus separou os discípulos para estarem com Ele, designando-os para 
desempenharem uma tarefa específica. O Espírito Santo também orientou que Paulo e 
Barnabé fossem separados para o ministério (ver Atos 13:2, 3).

As Escrituras distinguem duas categorias de oficiais ordenados:
a)  Os anciãos (Atos 14:23; 20:17; 1 Timóteo 3:2; Tito 1:5, 9). O testemunho do Novo 

Testamento apresenta dois tipos de anciãos: locais e itinerantes, estes últimos 
correspondem aos pastores, atualmente.

b) Os diáconos (Atos 6:1-6; Filipenses 1:1).
Na medida em que a igreja do Novo Testamento crescia, pessoas eram selecionadas 

para diferentes tipos de liderança. Essas mesmas funções devem ser desempenhadas na 
igreja de Deus atualmente. Por isso, o rito da ordenação deve ser ministrado ainda hoje.

F. Serviço de unção
10. Qual é o conselho de Tiago? Tiago 5:14.
________________________________________________________________________________________

Embora nem todos os que são ungidos recebam a cura, o serviço deve levar a todos 
para bem perto de Deus. A unção deve ser feita com óleo de azeite, e o enfermo deve ser 
ungido enquanto alguém ora por ele. O óleo deve ser aplicado na testa, com as pontas dos 
dedos daquele que faz a oração. Membros da família ou entes queridos também podem 
estar no local da unção, mas tudo deve ser feito com a máxima reverência, suplicando 
que a vontade de Deus seja feita na vida do enfermo.
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Conclusão
Como vimos neste estudo, existem vários ritos nos quais os cristãos modernos devem 

participar, todos com uma fi nalidade clara, com muita reverência e nunca esquecendo do 
sábio conselho de Deus: “Tudo, porém, seja feito com decência e ordem” (1 Coríntios 14:40).

Minha decisão

(     )  Após compreender melhor as ordenanças bíblicas, desejo, pela graça de Cristo, vivenciá-las em minha 
experiência religiosa.

(     )  Tomo agora a decisão de aceitar a ordenança do batismo e desejo, através deste ato, entregar minha 
vida ao Senhor Jesus!




