
CONSAGRAÇÃO

ATITUDEUMA                               DE AMOR



Consagrar sua 

criança a Deus

Nós, da Igreja Betlehem, acreditamos que as crianças são presentes de Deus.

Assumimos por isso, o compromisso de ensinar aos pais a importância de

consagrar seus filhos ao Senhor e as nossas crianças a conhecerem a Deus

de uma forma real.

A consagração é diferente do batismo?
O batismo é um reconhecimento público e individual de 

compromisso pessoal de seguir a Cristo. Para se tomar esta decisão 

é necessário um entendimento claro, além de ser uma decisão 

pessoal. A igreja Betlehem acredita que a partir dos 13 anos de 

idade uma pessoa já pode ter esta capacidade e pode tomar a 

decisão por si mesmo. 

Para as crianças menores de 13 anos, nós encorajamos os pais a 

consagrarem seus filhos a Deus, dedicando sua saúde física, 

mental, emocional, social e espiritual, além dos pais se 

comprometerem a educar suas crianças na igreja. A maioria dos 

pais consagram seus filhos nos primeiros dias de vida, próximo aos 

40 dias, mas nada impede que uma criança venha ser consagrada a 

Deus depois deste período.
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O que é a consagração de uma criança?
Jesus Cristo, para nós é o exemplo positivo para tudo. Assim como 

quando ele tinha apenas 40 dias, seus pais o apresentaram a Deus, 

e quando Jesus alcançou a idade de trinta anos, procurou João, 

para ser batizado nas águas, nós, consagramos todas nossas 

crianças a Deus que nos deu filhos, Ele é O Pai Eterno, que cuidará 

e amará nossos filhos, muito mais do que nós mesmos..

A cerimônia de consagração fornece aos pais uma oportunidade de 

expressar o desejo de cuidar e guiar espiritualmente a criança nos 

caminhos de Deus e na igreja, assim a criança desenvolverá um 

relacionamento com Jesus Cristo e crescerá amando a Deus, acima 

de todas as coisas.


