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Queres ser Baptizado?
Guia do Líder
Escritura: “Como cressem em Filipe, que lhes pregava acerca do
Reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se baptizavam” (Actos
8:12).

Objectivo: O objectivo do Guia do Líder é dar-lhe os recursos
básicos para dirigir uma aula de preparação para o baptismo.

O que é um Sacramento?
Os sacramentos são muito importantes para a vida da

Igreja. Eles são ummeio de graça. João Wesley disse: “Por 'meios
de graça' eu entendo sinais externos, palavras ou acções
ordenadas por Deus, e designadas para este fim, para serem os
canais comuns pelos quais Ele pode transmitir aos homens graça
preveniente, justificadora ou santificadora” (Os Meios da Graça.
http://wesley.nnu.edu/john_wesley/sermons/016.htm). Isto
significa que um sacramento é uma acção externa que representa
Deus a dar a Sua graça de forma interna. São os canais de Deus
para dar a Sua graça aos seres humanos.

A Igreja, ao longo da história, tem reconhecido vários
meios da graça diferentes. A igreja define alguns meios de graça
como sacramentos. A Igreja Católica reconhece sete
sacramentos (o Baptismo, a Confirmação, a Eucaristia, a
Confissão, a Extrema Unção, a Ordenação e o Casamento). A
Igreja Protestante normalmente reconhece dois sacramentos
(Baptismo e Santa Ceia). Certas igrejas não reconhecem nenhum
meio oficial da graça e outras dizem que o número é infinito.

Embora os sacramentos sejam reconhecidos e o seu
número seja diferente, a maioria das denominações cristãs
reconhece que Deus trabalha por meios físicos comuns para dar
a Sua graça aos Seus seguidores. Embora não sejam
considerados sacramentos, os cristãos reconhecem a qualidade
dadora da graça na oração, na leitura das Escrituras, no jejum,
serviço, adoração e outras disciplinas da vida cristã, além das
listadas anteriormente. A Igreja Protestante pode não
reconhecer o casamento, a ordenação e outros como
sacramentos, mas certamente reconhece a natureza graciosa
dessas acções.

A pergunta para muitos concentra-se no papel dos
sacramentos na vida do cristão. Com ênfase na liberdade do
Espírito Santo e numa transformação interior, muitos
consideram os sacramentos de pouco ou nenhum valor.

Lista
de Recursos
Queres ser baptizado?
Livro do Aluno

Queres ser baptizado?
Guia do Líder

A Bíblia

Manual da Igreja do Nazareno.
Certifica-te que está actualizado.

Staples, Rob. Outward Sign and
Inward Grace. Beacon Hill Press:
Kansas City, 1991.
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O protestantismo mudou o foco do culto de adoração de
sacramental, para centrado na pregação da Palavra. Esta
mudança fez com que os sacramentos adquirissem uma
importância periférica. Isto é lamentável porque uma ênfase
adicional na pregação não significa que os sacramentos tenham
menos valor para a vida cristã. (Para obter um debate mais
aprofundado sobre este dilema e as preocupações teológicas
envolvidas nele, leia o livro do Dr. Rob L. Staples Outward Sign
and Inward Grace. Disponível em www.NPH.com.)

A proclamação da Palavra de Deus pode e deve assumir
duas formas distintas. Primeiro, a proclamação deve ser verbal.
“Verbal” significa usar palavras. É responsabilidade da Igreja
proclamar verbalmente a Palavra de Deus e o Seu desejo pela
nossa salvação e crescimento. Fazemo-lo pregando, ensinando e
partilhando a nossa fé. Em segundo lugar, a proclamação deve
ser uma acção. Os cristãos devem usar acções para proclamar a
Palavra de Deus e o Seu desejo para a salvação e crescimento das
pessoas. Os sacramentos são um meio para cumprir a
proclamação activa do Evangelho. Eles são visíveis e físicos. Eles
ajudam-nos a ver que, “Deus pode realizar fins espirituais por
meios materiais” (Staples, Outward Sign and Inward Grace, p. 62).

Os sacramentos, neste respeito, são misteriosos. De uma
forma misteriosa, Deus usa coisas físicas para trazer mudanças
espirituais e dar a Sua graça. Estes meios físicos não são as únicas
maneiras pelas quais Deus dá a Sua graça, nem Deus está
limitado apenas a estes meios. No entanto, Deus escolheu dar
graça por meio da nossa participação neles.

Os sacramentos são misteriosos porque não se sabe
como Deus concede graça através de meios físicos, ou por que
razão escolheu usar esses meios para conceder a Sua graça. Por
que razão escolheu Deus a água como um símbolo que transmite
graça na nossa participação na morte e ressurreição de Jesus
Cristo? Por que razão escolheu pães ázimos e vinho para
simbolizar a nova aliança e conceder a Sua graça sustentadora
aos Seus seguidores? Não se sabe o como ou o porquê, mas ao
longo dos séculos tem-se confirmado esta realidade.

Deus concede a Sua graça por meios físicos comuns. Ao
ensinar às crianças sobre o baptismo, ajude-as a compreender
que é mais do que apenas mostrar aos outros o que Deus fez. O
baptismo é um sacramento através do qual Deus concede graça
no meio da nossa acção. O baptismo é o meio de Deus para nos
dar graça para O seguir.

Como utilizar
este guia:
Prepare-se lendo os materiais
sugeridos e as informações
introdutórias. Isso vai ajudar
a preparar-se para perguntas
que possam surgir durante
a aula.

Crie um ambiente aberto.
Permita que as crianças
façam as perguntas que
desejarem.

Se não for o pastor a dar
a aula, convide-o a participar.
Peça-lhe que explique o seu
papel durante o baptismo e
como tudo se vai passar.

Divirta-se. Está a participar
de num evento espiritual
importante na vida das
crianças da sua classe.

Certifique-se que compreende a
posição da Igreja do Nazareno
a respeito do baptismo.
A Igreja do Nazareno permite
diferentes formas de baptismo
(imersão, aspersão, afusão).
Também é permitido o bap-
tismo infantil.

Ideias para o
Baptismo:
• Envie convites a amigos e
familiares convidando-os para
o culto de baptismo.

• Distribua os nomes das
pessoas que vão ser baptizadas
pelas equipas de oração ou pela
congregação, em preparação
para o culto de baptismo.

• A igreja primitiva oferecia
ovos aos recém-baptizados
para simbolizar o novo
nascimento. Num ovo de
plástico vazio, coloque
símbolos da vida de Cristo (um
prego, uma tira de pano roxo,
um espinho, etc.) para
relembrar o recém-baptizado
acerca do sacrifício de Cristo
por ele.
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O que é Baptismo?

O baptismo é um sacramento de iniciação, porque serve
como um ponto de entrada para a fé cristã. Segundo o Dr.
Staples, serve cinco propósitos distintos:

1. “É a marca da nossa inclusão na nova aliança
que Cristo estabeleceu.

2. É o símbolo da nossa identificação com a morte de
Cristo.

3. É o símbolo da nossa participação na vida
ressuscitada de Cristo.

4. É o símbolo da recepção do Espírito Santo,
que é o Espírito de Cristo.

5. É a acção pela qual nos tornamos parte do
Corpo de Cristo, a Igreja.”

(Staples, Outward Sign and Inward Grace, p. 122).
A Igreja do Nazareno tem uma abordagem "não

confrontadora" acerca do baptismo. Muitos questionariam
acerca do método e do momento em que deve acontecer.
Reconhecendo tais diferenças, a Igreja do Nazareno foca-se no
essencial. Esta decisão levou os primeiros líderes a
reconhecerem a importância do baptismo, deixando o método e
o momento ao critério da pessoa que deseja ser baptizada.

Assim, a pessoa pode escolher ser baptizada por
aspersão, afusão ou imersão. Também é possível que os pais
escolham batizar os seus filhos em vez de os dedicar. Quando os
bebés são baptizados, a igreja deve ter cuidado, mais tarde, em
fazer o acompanhamento com a confirmação do baptismo da
criança. Como a imersão é o método mais comum vamos
assumi-lo neste guia.

Se usar um método diferente deverá ajustar a linguagem
e instruções conforme necessário.

O Baptismo na
Bíblia
Aqui estão algumas
passagens das
Escrituras para o
ajudar a estudar o
sacramento do Baptismo:

Mateus 3:5-8, 11, 13-17
Mateus 28:19
Marcos 1:4-11
Marcos 16:16
João 3:5, 22
João 4:1-2
Lucas 3:7-18, 21-22
João 1:26-27, 29-34
Actos 2:38, 41
Actos 8:12-13
Actos 8:36-38
Actos 9:17-19
Actos 10:46b-48
Actos 16:14-15
Actos 16:33
Actos 18:8
Actos 19:4-5
Romanos 6:1-4
1 Coríntios 12:12-13
Gálatas 3:26-29
Efésios 4:1-6
Colossenses 2:9-12
1 Pedro 3:13-22
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A Lição

Introdução

Diga: Tomaram a grande decisão de serem
baptizados. O baptismo é muito importante para quem
decide seguir Jesus. É uma experiência única na vida. Hoje
veremos alguns dos fundamentos do baptismo - o que
significa e o que esperar quando forem baptizados.

Procure o Formulário de Registo de Baptismo no final
do Guia do Líder. Imprima os que forem necessários de forma a
que cada criança tenha um. Peça-lhes que preencham os
formulários e recolha-os, para ficar com um registo de cada um.

Princípios Básicos
Páginas 2-3 do livro Queres ser Baptizado?

Se não o tiver feito antes da aula, distribua cópias do livro
Queres ser Baptizado? a todos os alunos.

As crianças podem ficar apreensivas com o baptismo.
Normalmente, os seus medos centram-se na água e no que
deverão fazer ou dizer. Nesta parte da lição, ajude-as a
compreender os elementos práticos do que acontecerá no
momento em que forem baptizadas.

Diga: Para começar, vamos conversas sobre algumas
coisas que precisam de saber sobre o baptismo. Vamos
falar sobre o que vestir, sobre como tudo vai acontecer e o
que devem estar prontos para dizer durante o baptismo.

Diga o seguinte nas suas próprias palavras:
1. Usem roupas escuras (camisa e calças) ou um roupão.

É muito importante que os que vão ser baptizados usem roupas
escuras ao serem baptizados. Não deve ser possível ver através
das tuas roupas quando estiveres molhado.

2. Tragam uma muda de roupa para depois do baptismo.
Como as roupas que vão usar vão ficar molhadas, vão precisar
de uma muda de roupa para vestir.

3. Não se esqueçam da vossa toalha e de um pente. Vão
precisar de uma toalha para se secarem e um pente ou escova de
cabelo. Não se esqueçam de trazer outros produtos de higiene
pessoal que acharem necessário.

4. Ponham a mão no nariz. Apertem-no com a mão
direita e segurem o pulso direito com a mão esquerda. O pastor
vai pôr uma mão no meio das vossas costas e a outra em cima
das vossas mãos.

Notas:
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5. Relaxem quando entrarem na água. Serem inclinados
para trás pode assustar-vos. Confiem no vosso pastor para vos
segurar. Relaxem o corpo e deixem o pastor colocar-vos na água
e trazer-vos de volta. Podem dobrar os joelhos ao inclinarem-se
para trás e, de seguida, endireitem os joelhos para vos ajudar a
ficar de pé.

6. Concentrem os vossos pensamentos no motivo pelo
qual estão a ser baptizados. É fácil focarem-se na água, nas
pessoas que estão presentes ou no que vão dizer, mas lembrem-
se que estão a ser baptizados. Deus está presente convosco
quando forem baptizados. Este é um momento especial entre
vocês e Deus.

7. Estejam prontos para dizer às pessoas porque desejam
ser baptizados. O baptismo é um momento especial entre vocês
e Deus. Não somos baptizados porque os nossos amigos estão a
fazê-lo também ou porque achamos que devemos sê-lo. Somos
baptizados porque temos um relacionamento com Deus e
queremos que as outras pessoas conheçam a nossa fé em Jesus
Cristo. Como parte do culto de baptismo, vai-vos ser pedido que
digam às outras pessoas porque querem ser baptizados. Mais à
frente temos uma secção que vos vai ajudar com isto.

Informe-os sobre outros detalhes necessários: hora, local
(se não for na igreja) e expectativas adicionais. De seguida, diga:
Estas são algumas informações básicas que devem saber
sobre o baptismo. Mas o baptismo é mais do que isto.
Vamos ler algumas histórias da Bíblia sobre o baptismo e
depois debater o que significa.

Notas:
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Histórias sobre o Baptismo
Página 4 do livro Queres ser Baptizado?

Peça a alguém que se voluntarie para ler Marcos 1:4-5.
De seguida, pergunte:

De acordo com o versículo 4, sobre que tipo de
baptismo é que João pregou? Dê aos seus alunos algum tempo
para responder. De seguida, peça-lhes que escrevam as suas
respostas no espaço em branco nos seus livros.

Resposta: Baptismo de arrependimento. João chamou as
pessoas ao arrependimento pelos seus pecados. Arrependimento
significa que mudamos a nossa mentalidade. Paramos de seguir
na direcção errada e começamos a seguir o caminho de Deus.
Por meio do arrependimento, somos perdoados dos nossos
pecados.

Pergunte: Antes de serem baptizadas, o que é que as
pessoas faziam? Dê aos seus alunos algum tempo para
responder. De seguida, peça-lhes que escrevam as suas respostas
no espaço em branco nos seus livros.

Resposta: Confessavam os pecados. Antes de pedir
perdão pelos nossos pecados, devemos perceber que fizemos
algo errado. Confessar os nossos pecados significa que
admitimos a Deus que o que fizemos foi errado. Percebemos que
precisamos do Seu perdão.

Peça a um voluntário que leia Actos 16:30-33. Em
seguida, pergunte: De acordo com Paulo, o que é que o
carcereiro fez para ser salvo? Dê aos seus alunos algum tempo
para responder. De seguida, peça-lhes que escrevam as suas
respostas no espaço em branco nos seus livros.

Resposta: Ele creu no Senhor Jesus. Acreditar em algo
significa mais do que apenas pensar que é verdade. É mais do que
apenas uma actividade mental. Acreditar exige uma acção com
base na nossa crença. Se alguém diz: “Acredito que esta cadeira
vai aguentar comigo”, mas não se senta na cadeira, então não
acredita realmente nisso. A crença requer que a pessoa se sente
na cadeira. O carcereiro creu em Jesus Cristo, o que significa que
confiava em Deus para o salvar, e não nas suas boas acções ou
obediência à Lei de Moisés.

Dê aos seus alunos algum tempo para completar a secção
de revisão na página 4 do livro Queres Ser Baptizado? Reveja as
suas respostas com eles para ter a certeza de que entenderam.

Diga: O baptismo diz aos outros que depositaram a
vossa fé em Jesus Cristo para a vossa salvação e que
decidiram segui-Lo. Esta é uma parte muito importante do
Baptismo. Se achar necessário, use este momento para
apresentar o Evangelho.

Poderá querer mostrar o vídeo
de evangelismo, "Did You
Know?" ["Sabias?"]. Para
solicitar este vídeo em DVD,
envie um e-mail para os
Ministérios da Criança:
childmin@nazarene.org.

Notas:
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Deus A Trabalhar
Página 5 do livro Queres ser Baptizado?

Esta secção foca-se no significado do baptismo e
enfatiza o papel de Deus. O baptismo é mais do que uma decisão
pessoal de seguir Jesus Cristo. O baptismo é tanto o
reconhecimento de uma decisão pessoal de seguir a Cristo como
é o dom da graça de Deus no sacramento.

Diga: Quando vocês são baptizados, Deus está a
fazer algo muito especial. Ele está lá convosco.

Peça a um voluntário que leia a primeira secção da página
5 do livro Queres Ser Baptizado?. Depois diga: O baptismo é um
símbolo. Um símbolo é um sinal ou uma acção que ajuda
a compreender ou saber sobre algo. Quando são
baptizados estão a dizer aos outros que Deus está a fazer
algo muito especial dentro de vocês. Deus está a mudar-vos
por dentro.

Peça a um voluntário que leia a segunda secção da página
5 do livro Queres Ser Baptizado?. Peça a outro voluntário que leia
Salmos 51:1-2. De seguida, diga: Tomamos banho ou um
duche para tirar a sujidade do nosso corpo. O baptismo
lembra-nos que Jesus lavou os nossos pecados. Ele perdoa
os nossos pecados e dá-nos um relacionamento com Deus.
O Espírito Santo também habita em nós; ajudando-nos a
obedecer a Deus.

Peça a um voluntário que leia a terceira secção da página
5 do livro Queres Ser Baptizado". De seguida, pergunte: O que
significa “morrer para o pecado”? Dê às crianças tempo para
responder. Então diga: Quando alguém “morre para o
pecado”, deixa de ser controlado por ele. O apóstolo Paulo
disse que o baptismo simboliza a nossa morte com Jesus,
mas também que estamos “vivos em Cristo”. Isto significa
que o pecado não nos controla e que o Espírito Santo está
a trabalhar nas nossas vidas para nos ajudar a obedecer a
Deus.

Notas:
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O Baptismo Mostra...
Página 6 do livro Queres ser Baptizado?

Diga: O batismo mostra às outras pessoas três coisas
importantes. Vamos olhar atentamente para cada um delas!
Peça a um voluntário que leia a primeira secção da página 6 do
livro Queres ser baptizado?. Peça a outro voluntário que leia João
1:12.

Diga: Primeiro, o baptismo permite-nos saber que
fazemos parte da família de Deus. O baptismo mostra que
Deus nos adoptou. Isto significa que Deus nos fez parte da
Sua família - a Igreja. Fazer parte da Igreja é como fazer
parte de uma família. Cada pessoa tem valor e cada
membro tem a responsabilidade de servir os outros.

Peça a um voluntário que leia a segunda secção da página
6 do livro Queres Ser Baptizado?. Peça a outro voluntário que leia
2 Coríntios 5:15, 17.

Diga: Segundo, quando pertencemos a Deus, temos
uma nova vida e também uma nova família. Deus
transforma-nos por dentro. Ele dá-nos um novo propósito
na vida. Em vez de vivermos a vida para nós mesmos,
vivemos para O agradar.

Diga ainda: No entanto, agradar a Deus não é algo
que possamos fazer por nós mesmos. Precisamos do
Espírito Santo para nos ajudar a obedecer a Deus e a
cumprir o Seu propósito no mundo.

Peça a um voluntário que leia a primeira secção da página
6 do livro Queres ser baptizado?. Peça a outro voluntário que leia
João 16:13a.

Diga: Terceiro, Deus dá-nos o Espírito Santo para
nos ajudar. Ele garante-nos que Deus nos aceitou por meio
de Jesus Cristo. Ele ajuda-nos a obedecer a Deus. O
Espírito Santo falará ao nosso coração e ensinar-nos-á
através da Bíblia. Ele vai guiar-nos no caminho que
devemos seguir.

Notas:
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A Minha História
Página 7 e 8 do livro Queres ser Baptizado?

Esta secção vai ajudar os seus alunos a reflectirem sobre
a decisão de serem batizados e a esclarecer o que vão dizer
durante o baptismo.

Diga: Durante o culto de baptismo, vai-vos ser
pedido para explicarem por que desejam ser baptizados. A
secção “A Minha História” do vosso livro foi projectada
para vos ajudar a pensar sobre o que querem dizer. Parte do
que escreverem será o vosso testemunho. Testemunho
significa contar aos outros sobre o que Deus está a fazer
nas vossas vidas.

Dê aos seus alunos tempo para trabalharem nas páginas
7 e 8. Quando terminarem, peça a voluntários que leiam as suas
respostas às várias perguntas. Diga: Estou feliz por terem
decidido ser baptizados. Nunca se irão esquecer deste
momento. A parte inferior da última página do vosso livro
é para o pastor preencher. Essa parte vai ajudar-vos a
relembrar os detalhes do vosso baptismo.

Encerre com uma oração. Expresse gratidão pelo
trabalho que Deus está e continuará a fazer na vida das crianças.
Convide a Sua presença para estar perto deles enquanto se
preparam para o baptismo e para lhes dar a certeza do Espírito
Santo acerca do amor de Deus por eles. Também pode orar por
cada criança individualmente.

Notas:



Formulário de Registo
de Baptismo

Data de hoje: _______________ Data do baptismo: _______________

Nome: ______________________________________________________________

Morada: ______________________________________________________________

Código Postal: _________________________________________________________

Telefone (Fixo): ________________________ (Telemóvel): ________________________

Endereço de E-mail: ______________________________________________________________

Idade (se for menor de 16 anos): _________________________________

Foste baptizado quando eras criança? ______________________________

Como queres ser baptizado (imersão, aspersão ou afusão)? ___________

Aceitaste Jesus como teu Senhor e Salvador? _______________

Conta-nos como é que começaste a acreditar em Jesus.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Porque é que queres ser baptizado?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Pertences a um pequeno grupo ou a uma classe de Escola Dominical? _______________

Se “Sim”, quem é o teu líder ou professor? ________________________________


