As Escrituras comparam o relacionamento com Cristo e Sua Igreja com o
casamento. Neste, ambas as partes devem conhecer bastante as responsabilidade e
compromissos envolvidos.
Conta-se uma história que certo rapaz estava muito apaixonado por sua noiva e
ele reafirmava este amor dia após dia. Só que quanto ela falava em casamento, ele
sempre arrumava suas desculpas. Se casasse tiraria a liberdade, que era muita
responsabilidade; Existem muitas despesas como: água, luz, casa, IPTU, farmácia e etc.
Conhece alguém assim? Ou parecido com essa situação? Se dizem apaixonados e que
se amam, mais não querem responsabilidades? Se existe amor verdadeiro, então
envolve compromisso, planejamento e riscos. Como explicar esse tipo de amor?
Na vida cristã o batismo é uma declaração pública de amor a Cristo, é a porta de
entrada para a igreja, não a porta de entrada para o Céu. Ele representa a renúncia do
mundo, mas o aperfeiçoamento continua até a morte.
O que significa Batismo? A palavra batizar provem do grego baptizo: Banhar,
submergir, mergulhar em ou sob. Quando o verbo batizar se refere ao batismo em
água, traz consigo a ideia de imersão, de mergulhar a pessoa sob a água.
O batismo nos lembra três coisas:
1- Morte para o pecado – no batismo, os crentes foram unidos com Ele na
semelhança de sua morte. (Rom. 6:5; Gal. 2:20). Os crentes renunciaram seu
antigo estilo de vida. II Cor. 5:17
2- Sepultamento – o batismo simboliza crucifixão da velha vida. Não se trata
apenas de morte, antes sepultamento. Somos Sepultamento juntamente
com Ele no batismo. ( Col.2:12) Assim como o sepultamento vem após a
morte da pessoa, assim quando o crente se submerge nas aguas é sepultado
a velha vida de pecados, que deixou de existir quando ele aceitou a Cristo.
3- Ressurreição - é o nascimento de uma nova caminhada com Cristo Jesus.
Testificamos que a única esperança de vitória sobre a velha natureza
encontra-se na graça do salvador ressurreto que nos providenciou uma nova
vida espiritual. E que o batismo é o sinal de nosso discipulado.

PERGUNTA PARA REFLEXÃO E DEBATE
1) É importante o batismo? Porque?
2) Porque Jesus foi batizado? Mateus 3:15
3) Quais as qualificações para o batismo? Atos 2:38; Marcos 16:16; Col. 2:12;
3:1-3.
http://novotempo.com/estaescrito/videos/o-verdadeiro-batismo/
http://www.jesusvoltara.com.br/sermoes/bullon56_porque_batizar.htm
https://www.youtube.com/watch?v=8B9NTQDx70M
https://www.youtube.com/watch?v=xdX4I8yMixY
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