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“Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo; para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os
mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida”. Romanos 6.4
LEITURAS ADICIONAIS
O Que é o Batismo?
O batismo indica uma linha divisória na vida daquele que se converteu. Mostra que foi assumido um
compromisso com Deus e com a
Igreja de Cristo. Simboliza o sepultamento para a velha vida e a
ressurreição da nova criatura, em
Cristo Jesus, Romanos 6.3 e Colossenses 2.12. O batismo ilustra
a lavagem e a regeneração operados no cristão mediante o arrependimento e o abandono do pecado, Tito 3.5 e 1 Pedro 3.21.

Ingresso na Comunidade
Cristã
A entrada para a igreja visível concretiza-se pelo batismo, Mateus
28.19. Ele é a demonstração pública de uma decisão íntima de seguir a Cristo. Os textos de 1 Coríntios 12.13 e 3.27 demonstram o
significado do batismo como meio
de entrar na comunidade eclesiástica.
Batismo de Crianças
Devem as igrejas batizar crianças? Essa questão tem gerado algumas controvérsias na Igreja. No
entanto, o Novo Testamento é
claro ao colocar a fé como exigência para que alguém seja batizado. Crer é pré-requisito para o
batismo, Marcos 16.16 e Atos
10.44-48. Portanto, apenas os
que podem exercer fé devem ser
batizados,

Os mandamentos de Deus existem para fazer com que a vida do ser humano seja melhor. As ordenanças de Cristo têm como propósito levar cada
crente a ter melhor relacionamento com o Pai celestial. Nesta lição, vamos
aprender sobre a necessidade de fazer uma confissão pública, da decisão
tomada no coração, através do batismo.
I – SIGNIFICADO DO BATISMO
a) O que significa o vocábulo batismo – 'Batizar' é, literalmente, mergulhar ou imergir em águas. O batismo cristão simboliza limpeza interior e
remissão de pecados, Atos 22.16; 1 Coríntios 6.11 e Efésios 5.25-27. É um
sinal da regeneração efetivada pelo Espírito, Tito 3.5.
b) Devo ser batizado em nome de quem? Jesus instruiu seus discípulos
a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28.19.
Quando Paulo diz que os israelitas foram "batizados em Moisés", 1 Coríntios 10.2, ele quer dizer que eles foram colocados sob o controle e direção
de Moisés. Assim, o batismo em nome do Deus Triúno significa controle e
direção pelo próprio Deus.
c) Comprometimento gerado pelo batismo – Batismo é a união com
Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição, Romanos 6.3-7 e Colossenses 2.11-12. E isso assegura às pessoas batizadas que a dádiva de
Deus de uma nova vida em Cristo é-lhes dada livremente.
Ao mesmo tempo, ela os compromete a viver de uma nova maneira, como
discípulos, totalmente leais a Jesus. Isso acontece na vida escolar, familiar,
junto com os colegas e amigos e em qualquer situação. Ser um seguidor
de Cristo torna-se algo natural.
II – POR QUE DEVO SER BATIZADO?
a) Para ser aceito como membro da igreja local – A Igreja de Jesus
Cristo é a reunião daqueles que nasceram do Espírito, daqueles que tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro e daqueles que creram no
sacrifício remidor de Cristo na cruz.

Quando Jesus nos legou sua grande comissão, instruiu Seus discípulos no
sentido de ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28.19. Nesse caso, conclui-se
Aspersão ou Imersão?
que para fazer parte do corpo de Cristo, os discípulos foram batizados. Hoje
O batismo por aspersão é aquele não é diferente. Aquele que quer pertencer à igreja deve ser batizado.

em que o ministrante borrifa água
sobre a cabeça do que está sendo
batizado. Mas, as evidências bíblicas nos fazem crer que o método
mais bíblico é a imersão. O pensamento de Paulo em Romanos
6.4-5 só pode ser integralmente
compreendido à luz do batismo
por imersão.

b) Para demonstrar a fé em Cristo – Pedro, em Atos 2.38, exorta seus
ouvintes ao "arrependimento e ao batismo em nome de Jesus para a remissão de pecados". Assim, estaria dizendo que eles deveriam arrepender-se de seus pecados e crer na obra de Jesus, demonstrando isso através do batismo.

O ensino do Didaquê
Didaquê é um documento cristão
que teve grande influência e popularidade no seio da Igreja nos
séculos II e III. Provavelmente foi
composto no início do segundo
século da Era Cristã. Sobre o batismo, ele dava as seguintes orientações, no capítulo VII:
"1. Acerca do batismo, batizai
deste modo: Havendo previamente dito todas estas coisas,
'batizai em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo', em água
viva.
2. Mas, se não tens água viva, batiza em outra água; se não podes
em fria, (batiza) em quente.
3. E se não tens nem uma nem
outra, derrama água na cabeça,
três vezes, 'em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo'.
4. Antes, também, do batismo, jejuem o que batiza e o que há de
ser batizado, e alguns outros que
possam. Mas ao batizando lhe
mandarás jejuar um ou dois dias
antes."
Quando você obedece a Jesus,
submetendo-se ao batismo, é incluído na morte e ressurreição do
Senhor. Seus pecados ficam na
cruz de Cristo. Corra para Jesus
que já provou que te ama. Agora
é hora de você provar o seu amor
por Ele.

A descida do convertido às águas retrata a morte de Cristo efetuada; a
submersão fala da morte ou sepultamento para o mundo; o levantamento
do converso significa a conquista sobre a morte, isto é, a ressurreição de
Cristo.
Isso demonstra a identificação espiritual com Cristo. Atos 2.41, nos mostra
que aqueles que creram na pregação de Pedro foram batizados no mesmo
dia. Assim, aquele que recebe a Cristo precisa confessar publicamente a
sua decisão através do batismo – Romanos 10.9-10.
III – O BATISMO É UMA BÊNÇÃO
a) Batismo é uma ordenança de Jesus – Se alguém não está disposto a
cumprir a Sua ordenança, como pode ser aceito como membro da Igreja
de Seus discípulos? O batismo nas águas é a cerimônia do ingresso na
igreja cristã e simboliza o começo da vida espiritual.
b) Batismo inclui você na morte e ressurreição de Cristo – A morte é o
meio para você ser justificado do pecado. Só quando você morre é que fica
livre do pecado. Mas a morte física não resolve o problema, porque, sem
Cristo, o espírito permanece morto. Só Jesus pode fazer algo para resolver
essa situação. Ele morreu pelos pecados da humanidade e ressuscitou demonstrando a vitória sobre a morte e o inferno.
c) Cristo torna possível uma nova vida – Em Colossenses 2.11-15, é
declarada a vitória de Cristo sobre todos os comandos das forças das trevas. Pelo batismo, Jesus nos inclui nesta vitória. Isto faz do batismo uma
demonstração de fé onde você diz a Satanás que agora, em Cristo, você
pode mais do que ele.
Marcos 16.16-18 expõe que quem crê e for batizado não apenas é salvo,
mas também recebe capacitação especial do Senhor para viver uma nova
vida. Para realizar tudo aquilo que glorifique o nome de Cristo.
O batismo é um simbolismo da participação na morte e ressurreição de
Cristo e a comparação da morte e ressurreição de Cristo com a morte e
ressurreição espiritual do homem.
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TEMA CENTRAL
Jesus foi batizado
Jesus ordenou o batismo
Os apóstolos batizaram os convertidos
O batismo do eunuco
Gentios são batizados
Sepultados com Cristo no batismo
A simbologia do batismo
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Mateus 3.13-17
Mateus 28.18-20
Atos 2.37-41
Atos 8.26-40
Atos 10.44.48
Colossenses 2.8-15
Romanos 6.1-14

