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Neste tempo de advento em que celebramos a chegada de um menino. 
Uma criança que vem trazer salvação ao mundo é tempo de refletirmos 
sobre nossas crianças, da igreja e fora dela, de nossa família e as sem 
família. Vivemos um tempo de muita exaltação da infância e apelação 
comercial, porém vivemos uma grande contradição, ao mesmo tempo 
que exaltamos e “homenageamos” as crianças somos bombardeados 
pelos meios de comunicação por imagens e notícias de crianças sendo 
sacrificadas em guerras, com a fome e a miséria, crianças usadas para 
prostituição e em outras mazelas mais. Há pouco tempo o mundo chorou 
diante da imagem de um menino morto em naufrágio de refugiados. E 
os outros milhares que morreram nas mesmas condições? E os milhares 
que morrem de fome na África? E as outras que perambulam órfãs pelo 
mundo porque perderam os seus para a guerra? Poderíamos dizer:

Ah! Mas estão tão distantes de nós! O que podemos fazer é orar.

Mas e as nossas crianças? As crianças brasileiras que são usadas pelo 
tráfico, para prostituição? As que vivem no abandono, que são mortas 
pela polícia? As que queremos encarcerar? A infância que é consumida 
pelo consumo, pela adultização precoce? Que resposta dar a estas 
situações? A Bíblia é o nosso referencial, vamos a ela. Jesus diz: Deixai vir 
mim os pequeninos porque dos tais é o Reino de Deus. Mc 10.14 e outros.

Todos nós conhecemos a história do sacrifício de Isaque em Gn 22.1-19.  
Costumamos nesta história salientarmos a fé do Abraão. O professor 
Milton Schwantes nos propôs um outro olhar. Este texto deve ser lido na 
perspectiva da centralidade na criança, Isaque.

Segundo os resultados da pesquisa científica, chamado Escola Histórico 
Crítica, o texto de Gen 22 foi escrito no oitavo século antes de Cristo. 
Nesta época, ocorriam sacrifícios de crianças (2 Reis 16.3 e 17.7) na era do 
Estado, dos Reis, Israel conheceu em abundância o sacrifício de crianças. 
Por que são sacrificadas? Basicamente são dois os
momentos que ‘requerem’ a morte de crianças: 

1. Para superar crises e dificuldades agudas, pelos quais passa a sociedade 
toda (seca, peste, etc.) nestas ocasiões busca-se aplacar a divindade com 
sacrifícios de crianças; 

2. Para estabilizar as instituições do Estado: exército, muro da cidade, 
dinastia; não é por acaso que no Antigo Testamento em geral é o rei, ou 
general quem sacrifica crianças. Assim sendo, a morte de crianças, está 
fundamentalmente no interesse do estado social e essencialmente de 
suas instituições estatais. Com isso temos diante de nós um quadro claro: 
no 8° século antes de Cristo, quando Gênesis 22 é escrito o sacrifício de 
criança existe em função do Estado. 

Deus não aceita o sacrifício de Isaque. Manifesta uma oposição radical à 
prática de sacrifício de crianças por interesse do Estado e do Templo. Este 
texto é um conto sobre o direito da criança à vida, aproximando-se muito 
ao que celebramos no batismo “...quem nasce recebe de Deus o Dom da 
vida”.

REFLEXÃO:
Deus preserva

a vida da
criança!
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A criança ‘sempre fez parte do plano salvífico de Deus. Não só como 
espectador ou beneficiário, mas como sujeito da ação de Deus. A igreja 
afirma em seu ritual de batismo: “ ... quem nasce recebe de Deus o Dom 
da vida. Quem nasce é convidado/a participar, para sempre, do Reino 
de Deus. Quem nasce tem possibilidade de descobrir e desfrutar, pelo 
Espírito Santo, da vida plena e eterna”... “O Batismo que esta criança 
recebe atesta a sua participação na eterna aliança de Deus como herdeira 
da graça Divina .... “ (Ritual de Batismo). 

Essas afirmações apontam para responsabilidade da Igreja para com as crianças 
que vai além dos seus arraiais.
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