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u M A  fA M Í l i A  D e  D i s C Í P u lO s
Lição de célula / 24 a 29 de setembro

Neste fi nal de semana acontecerá a nossa Conferência da Família com o tema “Amor, o elo perfeito”. Vai ser incrível! 
Convide sua família, todos da célula e venha! Confi ra a programação completa no ibcbh.com.br.

DinÂMiCA e ORAÇãO

Peça aos presentes para conversarem sobre a pergunta abaixo. Caso sua reunião esteja muito cheia, forme pequenos 
grupos para que o ambiente seja mais propício para se compartilhar experiências. 

•	 Conte como você conheceu o seu cônjuge. No caso dos solteiros, a instrução é contar como os pais se conheceram.

Depois disso, conduza os presentes para um tempo de oração e intercessão acerca dos pedidos abaixo:

•	 Problemas enfrentados pelas pessoas da sua célula a respeito das suas respectivas famílias (confl itos conjugais ou 
entre pais e fi lhos, enfermidades, problemas fi nanceiros, uso de drogas, tentativas de suicídio, etc.)

•	 Conferência da Família: ore para que Deus capacite os preletores e para que um tempo de saúde e vida seja liberado 
sobre as famílias da Central.

inTRODuÇãO

No sentido bíblico, o ser humano natural e pecador é uma criatura e não um fi lho de Deus. Para se tornar fi lho de Deus é 
preciso crer no sacrifício de Cristo para então ser recebido pelo Pai por adoção (João 1:12,13 / Gálatas 4:4-7). Assim, é 
possível fazer parte da família de Deus, desfrutando de uma relação íntima e amorosa cuja expressão especial utilizada 
para descrevê-la é Aba (paizinho), Pai (Romanos 8:15,16). Fazer parte da família de Deus (Efésios 2:13-19) é, sem dúvida, 
o maior privilégio que alguém pode encontrar em um mundo tão conturbado como o que vivemos, sendo algo que nos traz 
segurança, confi ança, uma nova identidade, herança e um propósito.

Além dessa condição de fi lhos adotivos de Deus, a Bíblia utiliza uma outra abordagem familiar para falar sobre a nossa 
relação com Ele. Em Efésios 5, Paulo afi rma 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; refi ro-me, porém, a Cristo e à igreja.” Efésios 5:31,32

O que Paulo está dizendo é que Cristo deixou a casa do Pai para se unir a nós, que compomos a Igreja. Ele nos fez um 
com Deus, por meio da sua morte e ressurreição. Essa ilustração é riquíssima, pois nos ajuda a compreender que o 
nosso processo de aproximação em relação a Deus é semelhante ao processo de aproximação entre um homem e uma 
mulher, até a constituição de uma família por meio do casamento. Lembrem-se da histórias que vocês acabaram de ouvir 
e compartilhar sobre como conheceram seus cônjuges ou a respeito de como os seus pais se conheceram. 

faça as seguintes perguntas para a sua célula e construam juntos a tabela abaixo:

fase do Relacionamento
formação da família natural: 
homem e mulher

formação da família espiritual:
Cristo e a igreja

Paquera/Descoberta
Como você conheceu seu cônjuge?
O que te chamou a atenção?

Como você conheceu a Cristo?
O que te chamou a atenção?

Namoro/Investimento
Porque você decidiu investir e se 
aprofundar nesse relacionamento?

Porque você decidiu investir e se 
aprofundar nesse relacionamento?

Noivado/Decisão
Você esteve disposto a abrir mão de algo 
para construir esse relacionamento?

Você esteve disposto a abrir mão de algo 
para construir esse relacionamento?

Casamento/Aliança
Qual é o seu nível de sacrifício 
para fazer essa união dar certo se 
mantendo fi el à sua aliança?

Qual é o seu nível de sacrifício 
para fazer essa união dar certo se 
mantendo fi el à sua aliança?



2Todos os direitos reservados à Igreja Batista Central de Belo Horizonte

Perceba que o amadurecimento de um relacionamento vai levá-lo a passar por fases e isso mostra saúde. Um casal que 
namora muitos anos e não assume um compromisso mais sério de noivado e casamento começa, com o tempo, a se 
desgastar. Assumir um compromisso público com alguém que você ama é um passo importante que confere consistência 
e credibilidade. Assim é o nosso relacionamento com Deus, ele deve ser cada vez mais profundo com o passar do tempo. O 
que seria esse compromisso público que preciso assumir com Deus? Porque esse passo é tão importante?

1 - A aliança do batismo

Estamos comparando nosso relacionamento com Deus a um casamento. No casamento há uma cerimônia pública (com 
testemunhas) e um anel, chamado aliança, que simboliza a união dos cônjuges. No batismo, há uma cerimônia pública e o 
simbolismo do mergulho nas águas, marcando minha aliança com Deus. 

Batismo é uma palavra que vem do grego, baptizó, que significa imergir e também lavar. Tem origem na prática antiga 
de imergir totalmente tecidos em uma tina com tinta para tingi-los. Jesus deixou uma ordenança de batizar aqueles que 
se convertiam a Ele e se tornavam então seus discípulos. Por que Jesus usou essa figura e aplicou-a a pessoas para 
demonstrar que elas se converteram a Ele? 

“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

1.1 – Primeiro vem a conversão depois o batismo

“Quem crer e for batizado”: Não batizamos crianças porque o ensino bíblico é claro que primeiro vem a conversão e depois 
o batismo. A fé é pessoal, bem como a responsabilidade. Não podemos crer nem assumir compromissos para os outros. 
Cada um dará contas de si mesmo a Deus. O batismo só é válido se precedido da fé em Cristo.

“Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: “Olhe, aqui há água. Que me impede de 
ser batizado? “ Disse Filipe: “Você pode, se crê de todo o coração”. O eunuco respondeu: “Creio que Jesus Cristo é o Filho de 
Deus”. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou.” Atos 8:35-38

1.2 - O batismo não leva à salvação

“Quem não crer será condenado”: Batismo não salva e nem ajuda a salvar. Um dos malfeitores crucificado junto com Jesus 
foi salvo nos seus últimos momentos de vida – “hoje estarás comigo no paraíso” – Lc. 23:43. Foi salvo mesmo sem ser 
batizado, pois somos salvos pela fé.

1.3 – O batismo me identifica como cristão

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. O verdadeiro discípulo de Jesus se batiza. Lembre-se 
de um relacionamento que ainda está na fase do namoro. O casal está se conhecendo e descobrindo se são compatíveis e 
se vão decidir construir algo mais sério. Enquanto estou descobrindo meu relacionamento com Deus é natural que ocorram 
dúvidas, mas quando eu percebo que Jesus é tudo para mim, que Ele mudou minha vida e minha escolha é passar o resto 
da vida perto dEle, então percebo que é hora de fazer uma aliança pública e eterna, via batismo.

“Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de quase três mil pessoas.”  Atos 2:41

1.4 – A importância do Descubra

Alguns argumentam que a bíblia não manda fazer curso de batismo e que o único pré-requisito é a fé em Jesus. Isso é 
verdade, mas também é verdade que precisamos nos preparar para essa que é uma das decisões mais importantes que 
uma pessoa deve tomar na vida. Fazemos curso e retiro com os casais de noivos para que eles estejam mais seguros e 
preparados para o casamento, embora a bíblia não diga que para se casar devemos fazer um curso de noivos. Da mesma 
forma, o curso e o retiro do Descubra são uma preparação importante para quem deseja se batizar. 

O Descubra vai ajudar você a compreender a beleza desse passo que está prestes a dar. Queremos caminhar com você e 
te orientar a crescer cada vez mais em seu relacionamento com Jesus. Um verdadeiro discípulo de Jesus está disposto 
a morrer pelo seu Senhor. Se você é um discípulo, tenho certeza que dará todos os passos necessários para crescer com 
Cristo. Chega de paquerar ou de namorar com Jesus! Todos os que crêem devem assumir o noivado com Cristo e fazer sua 
preparação (curso e retiro Descubra) para poderem enfim se casarem com Ele (batismo).

2 - O batismo representa verdades espirituais que precisamos compreender e viver

O batismo é um sinal natural e exterior da nossa união e identificação com Cristo.

“Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos 
sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante 
a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, 
certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição.”  Romanos 6:2-5
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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. 

“Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder 
de Deus que o ressuscitou dentre os mortos”. Colossenses 2:12

Tudo foi feito somente por Jesus, mas Deus nos incluiu nele em tudo. O pecado tinha que nos trazer a morte para a justiça 
de Deus ser satisfeita, pois o salário do pecado é a morte.  Jesus morreu por nosso pecado, logo nós morremos com Ele. 
Jesus, pelo poder de Deus, ressuscitou e venceu a morte, logo nós ressuscitamos com Ele e viveremos eternamente.

COnClusãO 

“Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo ...” Colossenses 2:20

“Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita 
de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, e agora a sua 
vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão 
manifestados com Ele em glória”. Colossense 3:1-4

Tudo isto nos levará a uma mudança (novidade de vida). Aquele que se converteu a Cristo e nasceu de novo participa dessa 
realidade. O que tem impedido você de viver plenamente essas verdades espirituais que já realizaram em sua vida no 
mundo espiritual, se é que você de fato se converteu a Cristo? 

E se você se converteu a Cristo, por que ainda não se batizou? Dúvida, pecado, falta de compromisso, tradição? 

Batizar é uma ordem a ser obedecida pelo discípulo. Há bênçãos espirituais tremendas ao passar pelo batismo 
testemunhando a fé em Cristo publicamente. Dê um segundo passo na sua caminhada de fé!

Alguns podem dizer que o batismo é apenas um ritual e que isso não tem tanta importância. Pense em um casal de 
noivos. Cada um tem sua vida e cada um mora em sua casa. Mas após a cerimônia de casamento, que é um ritual, a união 
deles é selada por Deus e eles passam a viver juntos na mesma casa. Após esse marco público, o nível de compromisso 
e intimidade muda completamente. Eles se tornam um e o relacionamento deles, a partir daí, entra em uma nova fase de 
muito mais profundidade. Assim é o batismo, nos tornamos um com Deus e assumimos diante de todos que somos “crentes 
de papel passado”.

Aqueles que se batizaram passam oficialmente a fazer parte dessa maravilhosa família de discípulos. Passam a ter o 
mesmo sobrenome e passam a fazer parte de uma mesma comunidade. 

•	 Você ainda não se batizou? Tome hoje mesmo sua decisão!

•	 Você já se batizou? Renove hoje seus votos e sua aliança com Jesus! Ore agradecendo por tudo que Jesus fez por você 
na cruz e assuma um compromisso de fidelidade. Participe também conosco da Ceia, um domingo por mês em todas 
as nossas unidades. 

DesAfiOs

Identifique na sua célula aqueles que se converteram a Cristo, mas ainda não se batizaram. Encaminhe-os ao CCM para 
fazerem o curso e o retiro do Descubra. Cumpra a ordem que Jesus deu aos seus discípulos, batizando-os!

AvisOs

CCM 
• As inscrições para todas as turmas do Descubra que acontecerão até o final do ano já estão abertas.  
•	Matricule-se	para	as	próximas	turmas	dos	cursos	Cresça e lidere. Aulas a pa ir do dia 29 de setembro.


