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# A SIMBOLOGIA QUE TRANSPASSA GERAÇÕES  

 

A trajetória do povo de Deus é marcada pelo simbolismo. No Éden, 
Deus sacrifica um animal para cobrir a vergonha de Adão. Os pais da fé 
erigiram altares de sacrifício. No rito ordinário imposto pela Lei Mosaica, 
os pecados eram encobertos mediante o derramamento de sangue no 
tabernáculo e posteriormente, no templo. Agora, na nova aliança, o 
sacramento da comunhão que é um meio de graça ordinário com ação 
espiritual efetiva para o povo de Deus, não é diferente. Se no antigo 
testamento a páscoa era o sacramento que fazia com que o povo de 
Israel se lembrasse que Deus feriu os primogênitos do Egito e os livrou 
da morte, no Novo Testamento, a Santa Ceia é o sacramento que nos 
lembra não apenas que Deus feriu o seu primogênito para nos livrar da 
morte, mas que temos esperança que Ele voltará e nos concederá o 
êxodo para nossa morada eterna.  

Ainda que muitos, talvez influenciados pela herança litúrgica 
zwingliana, ou quem sabe até mesmo pelos nossos pais Puritanos, 
desvalorizem a simbologia litúrgica no culto e sacramentos, defendendo 
que os símbolos na antiga aliança eram sombras que apontavam para a 
Nova Aliança e que agora vemos com clareza, e por isso toda simbologia 
é desnecessária, o apóstolo Paulo nos lembra que, embora vejamos o 
Cristo, não vemos Cristo. A razão desse fenômeno é o pecado, que faz 
com que a nossa visão seja ainda um tanto quanto embaçada. Nós não 
o conhecemos plenamente e somos, portanto, incapazes de 
compreender alguns dos mistérios de Deus. O simbolismo continuará 
falando aos nossos corações até a vinda de Cristo.  

"Quando eu era menino, falava como menino, sentia como 
menino, pensava como menino; quando cheguei a ser homem, 
desisti das coisas próprias de menino. Porque, agora, vemos 
como em espelho, obscuramente; então, veremos face a face. 
Agora, conheço em parte; então, conhecerei como também sou 
conhecido." 1 Coríntios 13:11,12 

Sim, Deus fala conosco como um Pai aos filhos pequenos. Por 
vezes, balbuciando, encenando e ilustrando. Um dia, seremos adultos na 
fé e teremos o privilégio de sentar-nos à grande mesa com Ele. A mesa 
onde são servidos o melhor pão e o melhor vinho no melhor lugar. Lá, 
tudo fará sentido, cada uma das refeições celestiais aqui da terra terão a 
plenitude de sentido. Lá, todas as discussões acerca da ceia cessarão. 
Teremos certeza de tudo. Certeza de quando celebrar, de como celebrar, 



da razão de celebrar, certeza de com o que celebrar, certeza de com 
quem celebrar. Que privilégio será fazer parte da mesa dos adultos, dos 
amigos do Rei e principalmente, pela expectativa de O conhecer como 
Ele nos conhece! 

Na antiga dispensação, a simbologia nos mostraria o que haveria 
de acontecer. Na Nova Aliança, a simbologia nos faz rememorar o que 
aconteceu e alimenta o nosso anseio pelo que acontecerá na era 
vindoura, onde teremos não apenas a simbologia física que aponta para 
a presença espiritual, mas também a presença física d’Ele. 

O próprio Cristo é quem afirma:  

“Não penseis que vim revogar a Lei ou os Profetas; não vim para 
revogar, vim para cumprir.” Mateus 5:17.  

Cristo não ressignifica a lei. Traz luz e entendimento ao seu real 
significado. Ele não se indispôs ante os ritos ordinários, seguiu o rito 
Judaico e principalmente o rito do Pai que o fez saber da liturgia 
vindoura, e por isso clamar:  

“...Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice! Todavia, não seja 
como eu quero, e sim como tu queres.” Mateus 26:39.  

Ele se manteve fiel, mesmo no momento mais difícil. Por meio de Cristo, 
o povo de Deus da Nova Aliança tem o privilégio de cumprir a sua lei e 
manter-se fiel em Cristo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



# A SIMBOLOGIA QUE TRANSPASSA LUGARES  

Ainda que a Nova Aliança tenha rompido com a limitação física do 
local da adoração, ela não rompeu com aspecto da solenidade imposta 
pelo próprio Deus.  

"Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando 
nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós 
adorais o que não conheceis; nós adoramos o que conhecemos, 
porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, 
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e 
em verdade; porque são estes que o Pai procura para seus 
adoradores." João 4:21-23 

Quando Cristo afirma que o lugar da adoração não é 
necessariamente no monte ou no templo, Ele não está nos dando uma 
carta branca para cultuarmos quando, onde e conforme queremos. O 
Senhor sempre exigiu solenidade do seu povo.  

Lembremos a realidade das partes envolvidas na disputa pelo 
lugar da adoração: de um lado uma samaritana com a alma esfacelada, 
aprisionada pelo pecado, moralmente desprezível, sedenta por adorar, 
mas presa aos grilhões de uma comunidade que a conduzia para uma 
espiritualidade vazia de significado; do outro lado, o ensino dos Judeus, 
que defendiam que o lugar da adoração era no Templo - e realmente o 
era – porém, mesmo detentores da ortodoxia correta, foram incapazes 
de identificar o Messias diante de seus olhos. O problema não era o lugar 
da adoração, mas a falta de Cristo na adoração. Os Samaritanos não 
conheciam a Cristo, adoravam o que não conheciam. Os Judeus não 
reconheceram a Cristo, eram ortodoxos, mas espiritualmente cegos. 
Cristo é o fiel da balança entre solenidade e espiritualidade em todo 
lugar. 

Mas o nosso tempo traz consigo uma terceira dimensão de 
realidade, além da realidade física e da realidade espiritual. Surge a 
“realidade virtual” que é nada mais, nada menos, que a possibilidade de 
enganar os sentidos humanos por meio de um ambiente virtualizado. 
Entenda aqui que estou diferenciando a Internet como um meio de 
comunicação eficaz para exprimirmos e comunicarmos a nossa 
realidade física e espiritual, da realidade criada pelo homem, que traz 
consigo as suas liberdades e possibilidades, como exemplo de se estar 
em um lugar que de fato não existe e viver experiências e sensações que 
de fato não são verdadeiras. Ou mesmo de ter a sensação e a experiência 
de se estar em um lugar onde não se está. A “virtualidade” sempre 



carregou consigo a essência de artificialidade, de facilidade, de algo que 
parece e não é, de imitação insuficiente. A própria ficção, por inúmeras 
vezes, encena o abismo entre o feito das mãos de Deus e o feito das mãos 
dos homens quando, em suas narrativas, romanceiam a ilusão de 
máquinas que tentam ser gente. Assim indago: Se o virtual jamais será 
físico, como, então, poderá ser espiritual? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



# A SIMBOLOGIA DA VIRTUALIDADE 

A simbologia encontrada no culto e nos sacramentos, nos faz 
rememorar a história da redenção e a expectativa da consumação. A 
virtualidade é incapaz de transpor esse significado e por uma razão 
muito simples: Jesus Cristo é real. O verbo se fez carne e se fez presente 
entre nós. Por isso, nós nos reunimos fisicamente e não apenas 
espiritualmente para celebrá-lo.  

Na Comunhão, nós nos juntamos e separamos o mesmo pão em 
pedaços, para nos lembrarmos que, na cruz, o Pai que em toda 
eternidade esteve junto do filho, por um momento separou-se d’Ele para 
se juntar a nós novamente. Na Comunhão, nós bebemos do mesmo 
cálice, pois o sangue derramado pelo Cordeiro de Deus é o que une a nós 
e nos une a Ele. A cruz foi real, a morte foi real, o sacrifício foi real, mas 
principalmente, a ressurreição foi real.  

Em um passado não muito distante, os liberais norteados pelo 
racionalismo tentaram virtualizar a encarnação, os milagres e a 
ressurreição de Cristo. Eles diziam que não importava se aquilo de fato 
aconteceu fisicamente ou não, mas sim a essência que o ensinamento 
de Jesus trazia. Eles desmereciam as ordenanças e as realidades físicas 
de Deus pela conveniência de não as compreender ou experimentá-las 
cientificamente.  

Em nosso tempo, esse argumento liberal tem novamente ganhado 
forma. Tenho ouvido falar sobre “Santa Ceia Online”, ouvi dizer até sobre 
a “Santa Ceia Drive Thru”, onde os membros passam na porta da igreja, 
pegam o seu commodity e comem no conforto dos seus carros ou lares. 
Bom, o que dizer de tudo isso? Nada, se não repetir o que afirmou o 
apostolo Paulo:  

"Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor 
que comeis." 1 Coríntios 11:20 

Para ser a Santa Ceia, é necessário que se faça conforme o rito 
prescrito e, por isso, o apóstolo Paulo afirma que a Ceia não é do jeito 
que ele considera conveniente para o momento. Primeiro, é necessário 
se reunir no mesmo lugar, em um lugar que existe efetiva e fisicamente 
- não uma reunião virtual. Segundo, é necessário que façamos 
conforme o Senhor prescreveu: 

 "Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei..." 1 
Coríntios 11:23.  



A Santa Ceia é um Sacramento instituído por Cristo, ensinado à 
Igreja pelos apóstolos e preservado até a vinda do Senhor: 

 "Porque, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o 
cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha." 1 Coríntios 
11:26.  

Ainda que muitos considerem que existam “momentos 
extraordinários” para que algo que o próprio Deus instituiu de maneira 
ordinária como é o sacramento da Santa Ceia seja mudado, 
“contextualizado” e “flexibilizado”, deveríamos minimamente ter o 
cuidado de esperar que o próprio Deus se valeria, então, nesse tempo de 
um meio extraordinário para nos direcionar. Mas não é isso que a Palavra 
de Deus nos ensina. Mais uma vez, o apóstolo Paulo se mostra 
completamente contrário a essa possiblidade, quando afirma:  

“Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos 
chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é 
outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem 
perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós ou mesmo 
um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que 
vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e 
agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além 
daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu, 
agora, o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a 
homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. 
Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim 
anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, 
nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de 
Jesus Cristo.” Gálatas 1:6-12 

O virtual é o ambiente “seguro” em que tudo é possível, onde tudo 
podemos, onde não existem consequências. Observemos por exemplo, 
os violentos jogos virtuais, onde o instinto assassino de crianças e adultos 
pode ser colocado em prática sem reprimendas, ou os jogos virtuais que 
sugerem que você pode ter uma “segunda vida” perfeita online, a casa 
dos sonhos, a profissão dos sonhos, o carro dos sonhos. Tem jogo onde 
você ganha ponto roubando e matando, e por aí vai. Há opção na 
virtualidade para quebrar cada um dos dez mandamentos de maneira 
sutil, sem muita sujeira e sem chamar a atenção. Como todo pecado está 
relacionado a culto, a quem projetamos como deus e os sacrifícios que 
esse ídolo exige, a distorção do culto não podia ficar de fora desta 
“realidade virtual”. 



# A REALIDADE DA VIRTUALIDADE 

Algo parecia estar blindado nesse cenário. Imaginávamos talvez 
que este ambiente virtual nunca afetaria o nosso Culto Ordinário, uma 
vez que no culto temos presença física e presença espiritual, os pastores 
geralmente até orientam que se desliguem os equipamentos eletrônicos 
em reverência ao Senhor e à Sua Palavra. 

Mas, uma nova forma de “tricotomia” passa a ganhar adeptos em 
nosso tempo. Temos agora uma “identidade física”, uma “identidade 
espiritual” e uma “identidade virtual”. Há quem diga que se não está na 
internet, não existe.   

A onda da adoração hedonista fracassou. Sentimentos e mentira 
sensações não são suficientes em suprir os anseios existenciais do 
homem. Por isso, uma nova geração fracassada se contenta agora com 
as migalhas de parecer que sente. Parecer que é. Parecer que tem. Afinal, 
na virtualidade a é real. Não importa o que é, e sim o que os outros veem 
e pensam que é. O pecado trouxe consigo a incrível capacidade ao 
homem de mentir para si mesmo e acreditar na própria mentira. Ora, o 
Sábio já nos advertiu acerca desta realidade: 

“Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o 
Senhor pesa o espírito”. Provérbios 16:2 

Por isso, tem se tornado constante em nosso tempo essa 
necessidade de expressar-se virtualmente. O povo de Deus inunda as 
redes sociais com a #comunhão. Mais importante é tirar foto no culto, 
do que a reverência ao Senhor. Penso eu que se o Senhor ordenou que 
Moisés tirasse as sandálias dos pés, o que diria desta tentativa profana de 
virtualizar a realidade e a solenidade encontradas ante a presença de 
Deus em seu culto? 

"...Não te chegues para cá; tira as sandálias dos pés, porque o 
lugar em que estás é terra santa." Êxodo 3:5 

Precisamos tirar as sandálias que carregam o pó imundo dos 
lugares profanos pelos quais passamos. Precisamos nos despir diante do 
Senhor. Não podemos levar o pó do mundanismo para o contexto da 
adoração. “Não te aproximes daqui” é a mensagem do Senhor. Não de 
qualquer jeito, não do seu jeito. Tire as sandálias. O lugar de adoração não 
é um lugar para curiosos e expectadores. Moisés inicialmente se 
aproximou da sarça porque achou aquele fenômeno interessante. 
Talvez, se fosse em nosso tempo, ele logo tivesse tirado o seu smartphone 
do bolso e feito uma selfie com a #sarçadiferentona. Nossos cultos estão 



assim, sutilmente pincelados pelo exibicionismo virtualizado. Postagens 
com frase de efeito e foto do pregador, check-in na igreja e cada vez a 
adoração é relativizada e virtualizada. 

Naturalmente, a nossa identidade física deve ser um reflexo da 
nossa realidade espiritual, mas a virtualidade é a selva perfeita para 
camuflarmos o nosso pecado e nos amoldarmos às projeções do nosso 
coração. Na realidade virtual, é possível maquiar e fingir de uma maneira 
que fisicamente seria impossível. A presença física sempre revelará a 
espiritualidade seja ela boa ou ruim, mas a virtualidade nem sempre 
carrega essa prerrogativa. Nos prometeu Jesus: 

"Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis." Mateus 7:20 

O cenário virtualizado, quando não dificulta, impossibilita esse 
conhecimento. Com Photoshop, corretor ortográfico, um Ctrl C + Ctrl V, 
virtualmente pode-se ser o que quiser. Tem até tutorial na internet 
ensinando como se tornar “autoridade”, como conquistar “seguidores” e 
por aí vai. Aliás, essa é uma palavra demasiado significativa: 
“SEGUIDORES”.  

Se Cristo pede para que tomemos a nossa cruz e o sigamos, como 
podemos nós seguir 1, 2, 3, 4 ou 5 mil pessoas e continuar ainda seguindo 
a Cristo? Ou ainda, como podemos fazer seguidores se não nos valermos 
do que disse o apostolo Paulo: “Sede meus imitadores como eu sou de 
Cristo”? Ao invés disso, na virtualidade nós curtimos apenas o que 
gostamos. CURTIR, denota pura e simplesmente “carpe diem” e, se não 
curtimos, apenas rolamos a página e vamos atrás de conteúdo que nos 
agrade.  

Na virtualidade, temos grupos que são como sapatos do nosso 
número. Não apertam o pé e combinam com a nossa roupa. São tão 
confortáveis que não queremos tirar de jeito nenhum. Nem precisa de 
talco porque ninguém vai reclamar do chulé, porque até o chulé de todo 
mundo é igual. Se chegar alguém com um sapato diferente ou sem 
chulé, certamente teremos briga. Diria eu que nesse contexto, talvez 
satanás seja o sapateiro.  

A Bíblia nos ensina que: 

"Como o ferro com o ferro se afia, assim, o homem, ao seu amigo." 
Provérbios 27:17 

É na vivência do dia a dia, no contato físico e desgastante que 
somos aperfeiçoados. Como pode a virtualidade que nos traz a sensação 



de estarmos tão perto, ao mesmo tempo nos tornar tão distantes? As 
pessoas na mesma casa, no mesmo cômodo e no mesmo móvel, 
utilizam-se de um dispositivo eletrônico para falar uma com a outra. Os 
pais trocam os filhos pelas amizades virtuais, os filhos trocam as 
orientações dos pais pelos amigos virtuais, o marido troca a convivência 
com esposa pela “companhia” virtual e assim sucessivamente. Na 
virtualidade tudo é mais palatável, não há olho no olho. É fácil sentir uma 
coisa e escrever outra. E quem vai perceber? 

Faca de dois gumes, essa realidade também faz com que algumas 
coisas não sejam mais esquecidas. Se, por um lado, Jesus lança o seu 
pecado confessado no mar do esquecimento, a virtualidade, por outro, 
não esquece e não perdoa. Na virtualidade, tantas vezes as pessoas são 
estereotipadas de maneira distorcida e carregarão perpetuamente a 
imagem do passado. Não tem oportunidade para mudança, não tem 
perdão, não tem esquecimento. A virtualidade está mais comprometida 
com o que “parece ser” do que com o que é. 

O que nos une de fato é o sangue de Cristo derramado na cruz e 
isso é real. Não existe relacionamento virtual e muito menos “Comunhão 
Virtual”. Sim, a internet é uma ferramenta de comunicação maravilhosa, 
que facilita e dinamiza o nosso relacionamento. São inúmeros os casos 
de pessoas que se conheceram através da internet e se casaram. São 
inúmeros os casos de pessoas que ouviram a Palavra de Deus na internet, 
se converteram ao Senhor e passaram a congregar em uma igreja com 
ao povo de Deus. Isso não é razão para renunciarmos ao que o povo de 
Deus tem feito durante toda a história da redenção e virtualizarmos o 
culto e os sacramentos, nem abrirmos mão da exigência prescrita da 
unidade física da igreja para a celebração dos sacramentos. 

Kuiper nos afirma que os sacramentos são santos. Que Jesus, o 
Cabeça, confiou estas ordenanças à sua Igreja, e que há uma íntima 
relação entre a santidade dos sacramentos e a santidade da igreja. 

De fato, a “Comunhão Virtual” tem verdade em sua celebração 
com os seus próprios significados e realidades. Em seu aspecto de 
virtualidade, nos mostra a realidade de que embora pareçamos estar 
juntos, não estamos. Embora pareça-se que celebramos ao Senhor, 
somos a nós mesmos quem cultuamos. Mas o que importa? Ficar bonito 
na foto. E nós, que condenamos a adoração a imagens... Esse é assunto 
para outro dia... 

 



Igreja Presbiteriana Candanga

 A Igreja Presbiteriana Candanga é uma igreja federada à IPB – 

Igreja Presbiteriana do Brasil e encontra-se na Candangolândia 

em Brasília-DF.

Nossa história começa na eternidade, quando antes da 

fundação do mundo Deus decidiu nos amar e para isso o 

Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi imolado em 

razão dos nossos pecados. Do coração de Deus nasce o projeto 

de plantar no coração de Brasília a Igreja Presbiteriana 

Candanga, que congregará os eleitos do Senhor até a sua volta. 

Venha adorar à Deus, comungar e servir conosco.

Para conhecer outros títulos e acessar mais conteúdo visite: 

www.igrejapresbiteriana.bsb.br
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