BATISMO É CELEBRAÇÃO
“Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo”. (Efésios 4.5)
DIA DE CELEBRAR
No ultimo domingo do mês de junho a PIB Copa realizou a sua primeira celebração de batismo do ano
de 2021. Esse sempre é um momento emocionante e alegre em nossa igreja, pois entendemos que
estamos colhendo os frutos de um trabalho árduo, mas recompensador. Os batizandos são pessoas
que foram respostas de oração porque um dia tiveram o seu coração tocado pelo Santo Espírito e
entregaram a sua vida ao único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Entraram nas águas pessoas de
diversas idades e que foram chamadas ao evangelho em contextos completamente diferentes. Por isso
no estudo de hoje vamos compreender o que é e qual é a importância dessa celebração.

O BATISMO DE JOÃO BATISTA (MATEUS 3.1-6,11-17)
O batismo no novo testamento se iniciou com João Batista, que pregava o arrependimento e a
necessidade de batizar como sinal da vinda do reino do arrependimento, e anunciava a vinda do messias
que traria a libertação do seu povo. Para sua surpresa, um dia, o próprio Jesus chegou até ele para se
batizar, apesar de não ter pecado para se arrepender, demonstrando a importância desse ato. Foi nesse
contexto que o Espírito Santo desceu como pomba sobre Jesus, marcando o início do tempo do seu
trabalho na terra. Assim, podemos entender que o batismo sinaliza que pertencemos aquele que,
mesmo sem pecado, um dia se entregou e se fez pecador em nosso lugar, sofrendo a nossa condenação
para nos tornar inocentes como ele.
TRÊS MIL BATISMOS (ATOS 2.41)
Assim que o Espírito Santo inaugurou a sua era no período da festa de pentecostes, ao batizar os
discípulos que aguardavam a sua promessa no cenáculo, Pedro realizou uma pregação que enfatizou a
pessoa de Jesus. Naquele momento especial houve uma colheita maravilhosa onde mais de três mil
pessoas foram batizadas. Essa foi mais uma prova do vínculo entre a obra do Espírito, a conversão e o
batismo. Dessa forma podemos entender que é necessário a regeneração do coração e a confissão de
Jesus como Senhor para alguém se tornar um batizando.
O BATISMO DO EUNUCO (ATOS 8.26-40)
Novamente o texto de Atos narra um episódio de batismo e dessa vez sobre alguém que não era um
judeu de nascimento. Filipe recebeu uma ordem expressa para alcançar a carruagem de um homem
revelado somente como um eunuco, alto oficial da rainha dos etíopes, que lia uma porção do livro de
Isaías e num momento de evangelismo pessoal do apóstolo, direcionado pelo Espírito Santo, Cristo é
pregado, aquele homem se converte e imediatamente pede para ser batizado. Esse texto mostra
como as boas novas estavam se espalhando para além da Judéia e o batismo não poderia se restringir
somente a uma determinada etnia pois, como a conversão, é para todos os que receberam as boas
novas sem distinção.
PARE, PENSE E SUPERE
Nossa comunidade de fé entrou no ano de 2021 sob o tema da superação. E um dos desafios é o
batismo de 60 pessoas. A segunda celebração está prevista para ocorrer em dezembro. Quantos você
deseja levar? Se fizermos uma conta rápida, podemos pensar nessa ação em termos de célula, tendo
em vista que nosso número de pequenos grupos atinge mais de 100. Assim se pensarmos em levar
uma pessoas às águas por célula até dezembro, vamos superar o objetivo e experimentar um
momento de muita alegria e celebração pública da salvação em Cristo Jesus.

