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O TEMA DAS FESTAS 
#9 – Batizados em Cristo 
 

 
Mateus 3:11 
Eu vos batizo com água, para arrependimento; mas aquele que vem 
depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno 
de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. 

 
João Batista é conhecido por este nome na Bíblia porque batizava as pessoas nas águas do rio 
Jordão. Jesus não batizou ninguém, mas levou ao Pai o clamor pela descida do Espírito Santo. 
Assim, todos os que creem são batizados com o Espírito Santo. 
 
O batismo é um ritual de passagem. Anuncia publicamente uma realidade espiritual. 
Mergulhamos em Cristo, quando descemos às águas. Ressuscitamos em Cristo, quando nos 
levantamos das águas. Somos uma nova criatura, para uma nova vida. 
 
Isso tem um poder no mundo espiritual tão grande que todas as religiões utilizam esse ritual do 
batismo, de inúmeras formas, para anunciar a passagem de uma pessoa para uma nova dimensão 
de comprometimento com aquela instância espiritual. É uma necessidade, como o registro de 
algo no cartório oficial. 
 
Você se lembra quando foi batizado? 
Ouçam dois ou três testemunhos (selecione antecipadamente) 
Muito importante todos recordarem do dia e da experiência do batismo. 
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O batismo é uma ordenança de Jesus. É uma necessidade espiritual para a vida na dimensão 
terrena. 
 

Atos 2:37-41 
37 Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a 
Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos?  
38 Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em 
nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom 
do Espírito Santo.  
39 Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que 
ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar.  
40 Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-
vos desta geração perversa.  
41 Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo 
naquele dia de quase três mil pessoas. 

 
O batismo não é uma condição para salvação, mas uma ordenança para uma proclamação pública 
e um selo da aliança de uma pessoa como membro do Corpo de Cristo. 
É algo tão forte que muita gente tem dificuldade de decidir pelo batismo por causa do 
comprometimento espiritual que significa. 
 
Porém, é muito importante saber. 
 

• Sem Jesus não podemos nada. 
• Fora de Jesus estamos vulneráveis aos enganos, dardos e ciladas do inimigo. 
• Em Jesus somos mais que vencedores. Estamos protegidos, guardados e vitoriosos. 
• Precisamos mergulhar nele, batizados nele. 

 
A proclamação pública como ressurretos em Cristo nos sela para vitórias sobre o pecado, sobre 
a carne, sobre o diabo e a morte! 
 

Romanos 6:3-5 
3 Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus 
fomos batizados na sua morte?  
4 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.  
5 Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente, o 
seremos também na semelhança da sua ressurreição, 

 
Relembre seu batismo. Valorize seu batismo. Celebre seu batismo. 
Tenham um tempo de gratidão a Deus porque foram batizados. 
 
Alguém na reunião da Célula não é batizado? 
Pode e deve ser conduzido para o curso de batismo. 
 
BATISMO NO ESPÍRITO 
Quando nascemos de novo, pela conversão a Jesus Cristo, o Espírito Santo vem morar em nós. 
Isso pode ser visto como um batismo. Ele vem e nos inunda. Nós somos tomados por Ele, ou 
mergulhamos nele. 
Porém, acontece também outro batismo. Somos mergulhados dia a dia nos dons do Espírito. 
O fogo e o poder do Espírito Santo podem nos encher. Podemos transbordar nele. 
 
Você se sente mergulhado, batizado no Espírito Santo? 
Tem intimidade com Ele? 
Você é guiado pelo Espírito Santo? 
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1 Coríntios 12:12-14 
12 Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os 
membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a 
Cristo.  
13 Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer 
judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de 
um só Espírito.  
14 Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. 

 
 
ALVOS DA LIÇÃO 
 

1. Relembrar nosso batismo e celebrar diante do Senhor e dos irmãos 
2. Ver quem entre nós gostaria de estudar mais sobre o assunto e pode ser batizado nas 

águas. 
3. Observar o que João Batista disse; “Ele batizará com o Espírito Santo e fogo.” 
4. Ver quem deseja uma experiência mais profunda com o Espírito Santo, um mergulho no 

poder e nos dons espirituais. 
5. Orar por todos. Seja por gratidão, seja pedindo a intervenção do Senhor para o batismo 

nas águas e o batismo de revestimento do Espírito Santo. 
 
 
RENOVE-SE! 
Dediquem um tempo nesta Festa para abençoar uns aos outros, renovarem-se no Espírito Santo; 
pedir os dons e o poder Dele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs. Se você tem outros versículos que deseja 
ministrar nesta reunião, anote aqui e use-os na 
ministração da lição. 


