


“Cresçam, porém, na graça e no
conhecimento de nosso Senhor e
Salvador Jesus Cristo. A ele seja a
glória, agora e para sempre!

2 Pedro 3.18



Cronograma e Conteúdo

1. Soberania e Autoridade Bíblica

2. Criação

3. Pecado e Queda

4. O Plano de Salvação

5. O que é o Evangelho?

6. Redenção de Cristo

7. Justificação

8. O Espírito Santo

9. O Reino de Deus

10. A igreja: Novo povo de Deus

11. Batismo e Ceia do Senhor

12. A Restauração de todas as 

coisas



Batismo e Ceia do Senhor



Batismo

O batismo como lavagem em água com significado espiritual, tem suas raízes
no judaísmo do AT e pré-cristão. A lei prescrevia o banho de Pessoas
consideradas “imundas” (Leprosos...) (Lv 14.8-9; Lv 15).

Pouco antes do advento da era cristã, ocorreu uma espécie de movimento
batismal no vale do Jordão, sendo a comunidade de Qumran o exemplo mais
marcante.

No AT;

Essa comunidade é originária de entre sacerdotes que consideravam
como corrupta a adoração no templo... Enfatizavam a manutenção do
ritual de pureza com banhos diários, acompanhados de atitude interior de
arrependimento.



Batismo

É bem provável que o batismo administrado por João Batista fosse uma
adaptação da prática de Qumran.

João pregava “um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados
(Mc 1.4), como preparação para a vinda do Messias e o seu batismo com o
Espírito Santo e com o fogo (Mt 3.11).

Por ser de conversão, esse batismo era aplicado somente uma vez,
diferentemente das lavagens repetidas da comunidade de Qumran.

No AT;



Batismo

O perigo de 3 tipos de visões;

1. Visão Mística;

2. Visão Licenciosa;

3. Visão Legalista;

O perigo de uma visão reduzida;

Quando não há a compreensão da relação que a vida Cristã tem com a igreja local.



Batismo

Dois extremos opostos:

• Algumas pessoas acham que
somente o “cristão quase perfeito” pode ser batizado;

• Enquanto, outras acham que pode se batizar de qualquer maneira;



Batismo

O que significa o Batismo?

Significa: Identificação; Identificar-se com...

Como a igreja pregava? (At 2.36-41)

• Denúncia do pecado [v.22-24; 36]

• Chamada ao arrependimento [v.38]
➢ Os arrependidos eram batizados;
➢ Tinham uma profunda relação com a comunidade cristã;



Batismo

O que acontece depois do Batismo?

1 - Jesus é Batizado [Mt 3.13-17]

2 - Foi levado para ser tentado [Mt 4.1-11]



Batismo e Ceia do Senhor



Batismo

Vem da palavra grega “ ”
que significa “mergulhar,
afundar, imergir” algo na água.
O sentido “imergir” é adequado
e provavelmente exigido para a
palavra nos vários textos do
Novo Testamento.

βάπτισμα



Batismo

Quem pode ser batizado?

O modelo revelado em vários textos do Novo
Testamento mostra que somente os que
fazem uma profissão de fé digna de crédito
devem ser batizados.

At 2.41; 8.12; 10.44-48; 16.14-33; Gl 3.27



Batismo

O que o batismo simboliza?

“Ao descer as águas, vemos uma pessoa descer à sepultura e do
sepultamento. O ir das águas é uma figura da ressurreição com
Cristo para que se ande em novidade de vida.
Assim, o batismo representa muito claramente a morte do velho
modo de vida e o ressuscitar para um novo tipo de vida em
Cristo.”Wayne Grudem

Rm 6.3-4; Cl 2.12;



Batismo

Qual o efeito do batismo?

• A Bênção do favor de Deus que vem juntamente
com toda obediência;

• A Alegria que vem pela pública profissão de fé de
alguém;

• A Segurança de haver representado um quadro
físico claro da morte e ressurreição com Cristo e da
purificação dos pecados.



Batismo

O batismo é necessário para a salvação?

Reconhecemos o batismo como ordenança do Senhor
Jesus, mas, a semelhança dos Apóstolos não devemos
dizer que o batismo seja necessário para a salvação.

Mt 28.19; At 2.38; Gl 5.1-12; Lc 23.43; Hb 9.17; Jo 19.32-33



Batismo

Qual a idade adequada para o batismo?

Quando a pessoa atinge uma idade suficiente para
fazer uma profissão de fé digna de crédito.



A Ceia do Senhor

“A ceia do Senhor aponta para uma refeição de comunhão mais
maravilhosa na presença de Deus, no futuro, quando a
comunhão do Éden será restaurada e haverá então uma alegria
ainda maior; porque os que comem na presença de Deus serão
pecadores perdoados, agora confirmados em justiça, incapazes
de pecar outra vez.”Wayne Grudem

Mt 26.26-29; 1Co 11.23-25; Êx 24.9-11; Dt 14.23,26; Hb 10.1-4; Mt 26.29; Ap 19.9



A Ceia do Senhor

Posições sobre a presença de Cristo na Ceia

Transubstanciação
Pão e o vinho tornam-se 

realmente o corpo e o 
sangue de Cristo.

Católicos

Presença mística
O corpo físico de Cristo está 
presente “em, com e sob” o 

pão da ceia do Senhor.
Luteranos

Presença simbólica
O pão e o vinho simbolizam 

o corpo e o sangue de Cristo.

Demais 
protestantes



A Ceia do Senhor

“[26] Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, e, abençoando-o, o partiu e
deu aos discípulos, dizendo: — Tomem, comam; isto é o meu corpo.
[27] A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus
discípulos, dizendo: — Bebam todos dele;
[28]porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de
muitos, para remissão de pecados.
[29] E digo a vocês que, desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto
da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo, no Reino
de meu Pai.” Mateus 26:26-29

Jesus instituiu a ceia do Senhor da seguinte maneira:

https://www.bibliaonline.com.br/naa/mt/26/26-29+


A Ceia do Senhor

• A morte de Cristo [1Co 11.26]
• Nossa participação nos benefícios da

morte de Cristo [Mt 26.26]
• A unidade dos cristãos [1Co 10.17]
• Alimento espiritual [Jo 6.53-57]

Alguns significados da ceia do Senhor?



A Ceia do Senhor

• Cristo afirma seu amor por mim;
• Cristo afirma que todas as bênçãos da salvação estão

reservadas para mim;
• Eu afirmo minha fé em Cristo;

Quais são as bençãos de participar na Ceia do Senhor?



Alegramo-nos em Deus;

O Batismo e a Ceia do Senhor resultam em adoração genuína.

“Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na Casa do
Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e
meditar no seu templo.” Salmos 27:4

Aproximamo-nos de Deus
“Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos,
pecadores! E vocês que são indecisos, purifiquem o coração.” Tiago 4:8

Deus alegra-se em nós
“O Senhor, seu Deus, está no meio de você, poderoso para salvar. Ele ficará
muito contente com você. Ele a renovará no seu amor, e se encherá de
júbilo por causa de você.” Sofonias 3:17

https://www.bibliaonline.com.br/naa/sl/27/4+
https://www.bibliaonline.com.br/naa/tg/4/8+
https://www.bibliaonline.com.br/naa/sf/3/17+

