
Perguntas:

1. Para você, o que significa uma aliança? 
2. Poderia dar algum exemplo de aliança? (Casamento, p. ex, como em Malaquias 2.14) 
3. Você sabia que ao se converter, o novo cristão está fazendo uma aliança com Deus?

A Bíblia é dividida em duas partes: o Antigo Testamento e o novo testamento. O Antigo 
Testamento foi escrito antes de Jesus vir ao mundo e fala sobre a primeira aliança que Deus 
fez com o seu povo, baseada no cumprimento da Lei de Moisés. O Novo Testamento foi escrito 
depois que Jesus veio ao mundo e apresenta a nova aliança entre Deus e nós, baseada na obra 
redentora de Jesus por nós.

Mesmo que a primeira aliança incluía muitas leis e mandamentos, a salvação do povo do Antigo 
Testamento era da mesma maneira que somos salvos hoje: pela fé em Jesus. Eles olharam para 
frente, esperando com fé o dia que o Salvador chegaria. Nós olhamos para trás, crendo que 
Jesus é o Salvador que já pagou o preço dos nossos pecados na cruz.

O que é uma aliança? No seu uso comum, aliança significa um contrato celebrado entre duas 
pessoas. É um acordo, um pacto, um compromisso feito segundo os termos da aliança. Quem 
recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador entra numa aliança com Ele. Da parte de Deus, 
não precisamos nos preocupar, porque Deus é fiel e nunca quebra os termos das Suas alianças 
(Hebreus 6.17-18). Por isso, a nova aliança é chamada de uma aliança eterna. (Hebreus 13.20).

Mas nós, diante de um Deus tão fiel, temos a responsabilidade de manter os termos da aliança 
com ele. Quais são eles? O que implica a aliança com Deus? 

Jesus falou desta Nova Aliança, uma aliança de amor com Ele, firmada não num pedaço de papel, 
mas em nossos corações. Ele deve ser exteriorizada, da nossa parte, através da participação em 
duas ordenanças bem simbólicas que Ele estabeleceu, como demonstração de que estamos de 
fato assumindo um pacto, um compromisso com Deus. Quais são estas duas ordenanças que 
Jesus estabeleceu para nós?

1. O Batismo nas águas

O batismo é o primeiro e mais importante passo que damos no sentido de entramos em 
aliança com Deus. É similar à aliança do casamento. Não basta gostar, namorar, ou até como 
alguns fazem erradamente, ir morar junto. Quando amamos de verdade, assumimos o pleno 
compromisso do casamento. Quando nos batizamos, entramos em aliança com Deus “de 
papel passado e tudo”! Porque não basta só gostar de Jesus. Assumimos publicamente nosso 
compromisso com Jesus numa cerimônia muito significativa.
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Jesus mesmo deu muito valor ao batismo nas águas, quando Ele mesmo fez questão de ser 
batizado (Mateus 3.13-15). Jesus serve de modelo para nós.

Pergunta: Jesus foi batizado quando criança ou já como adulto? (Lucas 3.21-13 – tinha quase 30 anos)

Uma pergunta muito comum é: “Devo me batizar “novamente” se já fui batizado(a) quando 
criança?”. A resposta é: claro que sim, pois tornar-se um cristão, um verdadeiro discípulo de 
Jesus, é uma decisão adulta e consciente, uma escolha pessoal. Primeiro temos que crer e 
só depois sermos batizados (Marcos 16.16). Nós não batizamos crianças, porque o batismo 
é um ato sempre posterior à conversão e devemos batizar somente aquele já se declara 
conscientemente um discípulo de Jesus (Mateus 28.19).

O batismo nas águas representa o sepultamento de uma pessoa que morreu para a vida velha e 
nasceu de novo para uma vida nova (João 3.3, 2 Coríntios 5.17). A velha pessoa, aquela que não 
conhecia a Deus, que gostava de desobedecer a Deus, morreu e precisa ser sepultada, precisa 
“descer nas águas” (Romanos 6.3).

O “levantar das águas” do batismo representa o renascer, a ressurreição de uma nova pessoa, 
uma pessoa que agora não deseja mais desobedecer a Deus, mas sim agradá-Lo. Como Jesus 
ressuscitou dos mortos, também ressuscitaremos para uma nova vida junto com Ele (Leiam 
juntos Romanos 6.4-8 e Colossenses 2.12).

É importante ressaltar que o batismo não salva ninguém. Somos salvos pela graça mediante a 
fé que temos em Jesus e sua obra de morte sacrificial em nosso lugar (Efésios 2.8,9). Uma vez 
que a pessoa já foi salva, já nasceu de novo, e dá testemunho disso, ela está qualificada para o 
batismo (Atos 8.36, 37).

O batismo é muito importante e uma das razões é que através dele você pode visualizar o 
que Deus fez por você, você testemunha isso publicamente e toma posse pela fé da realidade 
espiritual de que agora, unido a Cristo, você morreu para o pecado e ressuscitou como uma 
nova pessoa (Romanos 6.1-11). É apenas um bebezinho ainda, mas unido à família de Deus 
(Efésios 2.19), vai ser bem cuidado numa célula, vai pra escola (CCM) e vai servir a Deus de 
maneira frutífera e vai abençoar a vida de muitos com o impacto de seu testemunho.

2. A Ceia do Senhor

Jesus tomou sua última ceia com seus discípulos logo antes da sua morte na cruz (Mateus 26.26-
30). Ali, Ele partiu o pão e deu para os seus discípulos, como um símbolo do seu corpo que seria 
sacrificado por eles. Ele disse: “Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês; façam isto 
em memória de mim” (1 Coríntios 11.23,24). Quando comemos o pão da Ceia do Senhor, que 
alguns gostam de chamar de “Santa Ceia”, estamos lembrando a morte de Jesus em nosso lugar.

Ele também tomou o cálice dizendo: “Este cálice é a nova aliança no meu sangue; façam isto, 
sempre que o beberem, em memória de mim”. (1 Coríntios 11.25). Quando tomamos o cálice, 
com vinho ou suco de uva, estamos nos lembrando do sangue de Jesus que foi derramado 
para o pleno perdão dos nossos pecados. Estamos dizendo sim mais uma vez para a aliança de 
sangue que Ele fez conosco na cruz. Confirmamos que estamos numa Nova Aliança com Deus, 
baseada no relacionamento que temos com seu Filho Jesus Cristo.

Nunca podemos tomar a ceia indignamente (1 Coríntios 11.27). Não significa que não podemos 
tomar a ceia se ainda cometemos pecados, porque estamos apenas no começo do processo 
de nossa santificação. Significa que não podemos tomar a ceia como brincadeira, sem pensar 
na morte de Jesus e sem agradecê-Lo pelo grande sacrifício que Ele fez por nós e que já é uma 
realidade em nossa vida. Também não podemos tomar a ceia se estamos cheios de rancor e ira 



em nosso coração contra outra pessoa. Se Ele nos perdoou, devemos também perdoar aos que 
nos ofenderam. É um momento de introspecção, para termos uma consciência limpa, um coração 
aberto para Deus e para pedir perdão para qualquer pecado ou atitude que o Espírito Santo 
trouxer à nossa consciência. 

Uma vez que a pessoa foi salva, nasceu de novo e foi batizada nas águas testemunhando isso, ela 
está qualificada para receber a Ceia do Senhor. A ceia é muito importante porque através dela nós 
podemos aumentar nossa fé para tomar posse ainda mais e cada vez mais de toda herança que 
temos através da aliança com Cristo e com seu corpo, a Igreja.

De Gênesis a Apocalipse, o propósito de Deus sempre foi o de trazer seu povo à comunhão 
consigo mesmo. Comunhão significa comer junto. Uma das grandes alegrias de experimentar 
tal comunhão é o fato de podermos comer e beber na presença de Deus. Mas a comunhão com 
Deus foi interrompida pelo pecado de Adão. Quando Jesus toma a Ceia com seus discípulos, Ele 
está afirmando que nos reconciliou de novo com Deus e que podemos novamente comer em Sua 
presença, podemos ter plena comunhão com Deus. Por isso a ceia do Senhor deve ter um sentido 
muito vivo de comunhão na presença de Deus. Ela aponta para uma refeição de comunhão mais 
maravilhosa ainda que teremos no futuro, as bodas do Cordeiro (Apocalipse 19.9).

Jesus instituiu o batismo como uma celebração pública de nossa aliança com Deus através de 
Jesus. Não faz sentido alguém ser batizado se não há certeza de salvação. E certeza de salvação 
é obtida pela fé em Cristo (crer) e pela consequente mudança interior e de comportamento 
(arrependimento) que sempre acompanha o novo nascimento.

Não devemos nunca pensar no batismo como uma maneira de alcançar a salvação, mas como 
um passo natural daqueles que já são salvos e que desejam expressar a sua fé e obedecer ao 
mandato de Cristo.

Jesus instituiu a Ceia do Senhor como um memorial do que Ele fez por nós. Deve ser um 
momento de autoexame e arrependimento, mas também de profunda gratidão e alegria. 
Somente aqueles que foram remidos e lavados no sangue do Cordeiro e que confessam o 
nome do Senhor Jesus devem participar.  Só aqueles que discernem o que Cristo fez na cruz 
são chamados para participar dessa ordenança e deste imenso privilégio.

É hora de uma conversa na célula sobre o nível de compromisso que temos e queremos ter 
com Jesus. Não devemos segui-lo de longe e tê-lo apenas como um amigo. Temos que assumir 
a nossa parte na maravilhosa Nova Aliança que Ele nos oferece através de Jesus. Devemos 
decididamente pedir o batismo e começar a desfrutar do maravilhoso privilégio da Ceia di 
Senhor. Quem não foi batizado ainda deve ser conduzido para o curso Vida Cristã, afim de 
se preparar e ser batizado. Daí, automaticamente, será conduzido à participação na Ceia que 
acontece mensalmente em nossos cultos de celebração.

Querido líder, discipular uma pessoa é ensiná-lo a obedecer a tudo o que Jesus nos ordenou. E Ele 
estará sempre com você, até o fim dos tempos. (Mateus 28:20). Ensine com autoridade e assuma o 
privilégio de conduzir os novos de sua célula ao batismo. E poderá ter o privilégio de ceiar com eles em 
nossos cultos dominicais. Sua autoridade vai aumentar ao leva-los ao batismo e será muito mais fácil 
conduzir sua célula à maturidade e ao crescimento. Você é o pai ou a mãe espiritual que Deus colocou 
na vida deles. Que maravilha. Parabéns por seu empenho. Você é uma benção! O(a) melhor líder que 
eu conheço. É uma honra servir a Deus ao seu lado.
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Palavra do pastor para você: 


