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Batismo, uma aliança eterna

ade

Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os
mortos. E, quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com
ele, perdoando-vos todas as ofensas. (Colossenses 2:12-13)
O BATISMO E O SEU SIGNIFICADO
Estamos na véspera de um dos momentos mais importante de nossa igreja, a celebração de batismos. A bíblia nos ensina que o
batismo é uma ordenança com significado próprio e especial (Mateus 28.19). O batismo foi uma pratica introduzida por João
Batista, para que houvesse a declaração pública do arrependimento dos pecados com o compromisso de fé em Jesus Cristo
(Atos 19.4). Nesse momento, com o batismo do arrependimento, a obra da salvação encontrava-se incompleta, pois Cristo ainda
não tinha declarado e constituído a salvação pela graça (que não depende da lei mas da fé em Cristo). João enfatizou a
necessidade do arrependimento e preparou, por anunciação da fé em Cristo, a vinda do Messias, cumprindo a profecia de Isaías
(Isaías 40.3). Com a morte e ressureição de Jesus, o batismo ganhou uma posição de relevância na vida dos cristãos, sendo a
marca de uma aliança eterna com Deus e de uma nova vida ao lado de Jesus Cristo.
O BATISMO E A DECLARAÇÃO DE FÉ
Sendo o batismo um ato de vontade individual e pessoal, para a sua realização se requer que haja uma consciência humana do
sacrifício de Cristo para salvação do homem pelo arrependimento e reconhecimento do erro (pecado), havendo uma contrição
sincera diante de Deus e uma experiência efetiva de conversão (João 3.5), mediante uma transformação pessoal realizada pelo
Espírito Santo. Com a nova vida ao lado de Cristo, torna-se necessário corrigir erros e equívocos passados com ajustes na vida
pessoal, aliado a busca do exercício diário de uma vida piedosa. O batismo é uma pratica individual que faz com que os cristãos
possuam experiência pessoal, individual e comum. É uma ordem dada por Deus e sinaliza um laço eterno com Cristo,
simbolizando a morte do “antigo homem” com a renúncia ao pecado e ressurreição pela fé em Cristo para uma nova vida de
dedicação e obediência a Deus.
O BATISMO E A NOVA ALIANÇA
O batismo declara uma nova vida em Cristo, consolida perante a igreja local a condição de membro e de irmão em Cristo (1
Coríntios 12.13), e por isso, sela um compromisso pessoal com a obra do Senhor, pois ser cristão é:

Ser discípulo de Jesus Cristo
Para compreender o que é ser discípulo de Cristo, vamos ver o que o nosso mestre nos ensinou:
1 – O discípulo aprende com o seu mestre e busca se aperfeiçoar nele. “Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo
mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor.” (Mateus 10.24-25).
2 – O discípulo conhece a voz do seu mestre. “Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha
palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos;” (João 8.31).
3 – O discípulo vive para o seu mestre. “Se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e
irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após
mim, não pode ser meu discípulo.” (Lucas 14.26-27).
4 – O discípulo ama o próximo como é amado pelo seu mestre. “Um novo mandamento vos dou: Que vos ameis uns aos
outros; como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se
vos amardes uns aos outros.” (João 13.34-35).
5 – O discípulo se multiplica formando novos discípulos. “Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto; e assim sereis
meus discípulos.” (João 15.8)
BATISMO, UM ATO DE CELEBRAÇÃO
No batismo, o cristão, com alegria, festeja em sua igreja local uma nova vida ao lado de Cristo, assumindo um compromisso
público de fé, recebendo a marca dos cristãos pelo cumprimento desta ordenança divina, tal como levar a sua cruz, caminhar
para o alvo e fazer discípulos. É um ato singular, porque quem é batizado anuncia publicamente que morreu para a velha vida
do pecado e que ressuscitou com Cristo Jesus! “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).

