
 

 
 Hoje vamos para nossa última palavra da série 

família – falar sobre família sempre nos traz 

crescimento.  

A Bíblia, em efésios, utiliza uma abordagem 

familiar para falar sobre a nossa relação com Ele. Em 

Efésios 5, Paulo afirma que a Igreja seria a esposa, 

enquanto Cristo o marido:  

“Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e 

se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só 

carne”. Este é um mistério profundo; refiro-me, porém, 

a Cristo e à igreja”. Efésios 5:31,32  

Observe que no texto acima Paulo nos ensina 

que Cristo deixou a casa do Pai para se unir a nós, que 

somos a Igreja. Essa ilustração é maravilhosa, pois nos 

faz entender que o nosso processo de aproximação em 

relação a Deus é semelhante ao procedimento de 

aproximação entre um homem e uma mulher, até a 

constituição de uma família por meio do casamento.  

O amadurecimento de um relacionamento nos 

leva a passarmos por fases, que são: 

Paquera/descoberta; 

Namoro/investimento; 

Noivado/decisão; e  

Casamento/aliança.  
Assumir um compromisso público com alguém 

que você ama é um passo importante que confere 

consistência e credibilidade.  

As perguntas aqui são: o que seria esse 

compromisso público que preciso assumir com Deus? 

Porque esse passo é tão importante?  

 

1 - O batismo nas águas;  
No contexto da palavra de hoje estamos 

comparando nosso relacionamento com Deus a um 

casamento. E, no casamento há uma cerimônia pública 

(com testemunhas) e um anel, chamado aliança, que 

simboliza a união dos cônjuges. E, no batismo, da 

mesma forma, há uma cerimônia pública e o 

simbolismo do mergulho nas águas, marcando minha 

aliança com Deus.  

“E disse-lhes: “Vão pelo mundo todo e preguem 

o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for 

batizado será salvo, mas quem não crer será 

condenado”. Marcos 16:15-16. 

 •“Quem crer e for batizado”: o ensino bíblico é 

claro que primeiro vem a conversão e depois o batismo. 

O batismo só é válido se precedido da fé em Cristo.  

•“Quem não crer será condenado”: o Batismo, 

por si só, não salva. Um dos malfeitores crucificado 

junto com Jesus foi salvo nos seus últimos momentos de 

vida – “hoje estarás comigo no paraíso” – Lc. 23:43.  

•Você pode se perguntar: Já que o batismo não 

salva, porque tenho que me batizar? Aqueles que criam 

em Cristo eram imediatamente batizados como  

 

testemunho da sua fé e conversão, logo, isso nos 

identifica como verdadeiros discípulos de Jesus.  

Ao percebermos que Jesus é tudo para nós, que 

Ele mudou nossa vida e a melhor escolha é passar o 

resto das nossas vidas perto dEle, então vemos que é 

hora de fazer uma aliança pública e eterna, é o momento 

de sermos batizados.  

“Os que aceitaram a mensagem foram 

batizados, e naquele dia houve um acréscimo de quase 

três mil pessoas.” Atos 2:41  

 

2 - O batismo é um sinal natural e exterior da 

nossa união e identificação com Cristo.  
Quando nos convertemos a Cristo, tudo o que 

aconteceu com ele na sua morte e ressurreição passou a 

se aplicar a nós, pois Deus nos incluiu nEle e nos 

identificou plenamente com Ele. O apóstolo Paulo usa 

as expressões em Cristo (nele), com Ele (ao mesmo 

tempo) e unidos a Ele (incluídos) para explicar essa 

verdade. Fomos imersos, incluídos totalmente na morte, 

sepultamento e ressurreição de Jesus, simbolizados pelo 

batismo. (Colossenses 2:12)  

 

Conclusão: Leiamos Colossenses 2:20  

Observe bem – batizar é uma ordem a ser 

obedecida pelo discípulo. E, há bênçãos espirituais 

tremendas ao passarmos pelo batismo testemunhando a 

fé em Cristo publicamente.  

Quando nos batizamos estamos dando um 

segundo passo na nossa caminhada de fé! 

 

 

             
           

 

                 

Compromisso público com Cristo. 

Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, 

procurem as coisas que são do alto, onde Cristo 

está assentado à direita de Deus. 

Colossenses 3:1 

Semana 29 de Abril à 05 

de Maio de 2019. 


