
 
 
  

  

 

 

Concluindo: 

Jesus certa vez ficou indignado com os discípulos 

que impediam as crianças de vir até Ele para 

abençoa-las. É dever do cristão que não tem 

dúvidas de que Cristo salva, liberta, ampara e 

ama, consagrar seus filhos(as) a Deus. A 

consagração implica em votos de fé. Eclesiastes 5 

alerta para importância dos votos. Ao batizar 

nossos filhos(as) estamos nos comprometendo 

para sua salvação , mas também para uma 

sociedade melhor , mais justa, mais inclinada a 

buscar os valores do reino de Deus: Justiça, paz, 

alegria e conhecimento do amor de Deus.  

 

Há inúmeras irresponsabilidades com relação as 

crianças em nosso mundo. Há inúmeras 

abandonos e descasos, e violências. Temos que 

dar nosso testemunho e contribuição colocando 

na prática o que aprendemos com os evangelhos. 

Ao batizar nossos filhos precisamos ensiná-los 

dizendo. Você foi consagrado a Jesus , Senhor e 

salvador!   O batismo é um ato de fé na graça de 

Deus; 

Desafio  

 

O batismo atesta nossa principal mensagem de fé. 

Cremos que a salvação oferecida a todas as pessoas 

é um dom de Deus, a salvação nos é concedida 

somente pela iniciativa e graça de Deus. O batismo, 

seja de criança ou adulto , é nossa esperança e fé de 

que vivendo como discípulo de Jesus, vivendo as 

boas novas caminhamos para nova Canaã , 

seguimos firmes confiantes que o amor de Deus nos 

guardará e para tanto respondemos com este 

testemunho publico para que todos saibam que 

Jesus é o Senhor de nossa família. “Eu e minha casa 

serviremos ao Senhor”   

 

Aqui aprendemos sobre a pratica do batismo 

infantil, mas também a importância do testemunho 

de fé no batismo. Você já se batizou ? Como ser 

discípulo e não nos batizarmos, como o próprio 

Jesus  nos deixou o exemplo ?   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexões  

2- O que implica o batismo?  

 

Declaramos nossa fé em Jesus em que Ele morreu 

e ressuscitou por todas as pessoas, incluindo  as 

crianças. Isso implica em assumir um voto com 

Deus, com as testemunhas(padrinhos), voto 

comunitário de que daremos nossas vidas para 

contribuir com sua experiência cristã. 

Comprometemo-nos a trazer a criança para a 

comunidade de fé, nos comprometemos a viver de 

maneira digna do evangelho diante dela nem casa 

e na igreja e na sociedade. Comprometemo-nos a 

orar intensamente por ela para que tenha 

experiência e compreensão da graça de Deus. 

Fazemos votos/compromisso. 

 

3- O que o batismo  significa ? 

 

Iniciação, assim como o adulto que ouve o 

evangelho e se converte e deseja iniciar-se na fé, 

assim a criança será iniciada na fé comunitária; 

Batismo significa um sinal realizado em nome da 

trindade por pessoas  que acreditam na purificação 

dos pecados realizados pelo derramar do sangue de 

Jesus; significa um ato de pessoas que creem no 

agir do Espirito Santo derramado no pentecoste; 

significa a certeza de que a Palavra de Deus 

purificará mente e coração daquele que é batizado; 

 

PG – Há algo que tenha acrescentado na sua 

compreensão sobre batismo infantil? 

Pergunte : 
 

Aprendemos no Congresso de casais 
que o livro de PROVERBIOS pode ser 
lida um capitulo por dia, todos os 

meses, são 31 capítulos. Comece hoje ! O batismo é o começo e não um fim, a 
vida cristã segue com muitas 

responsabilidades depois do batismo!  

O batismo (adulto ou infantil) é parte 

do discipulado cristão?  

A fé na tradição judaica era parte do processo 

educacional da família. Em Deut. 6:7 “ Tu as 

inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado 

em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-

te e ao levantar-te” ...  

 

Provérbios 22:6 -“Ensina a criança no caminho 

que deve andar e ainda quando for velho , não se 

desviará dele”  

 

A pregação de João e posteriormente de Jesus e 

dos discípulos apontam que as pessoas vinham 

para se tornarem seguidoras e arrependidas se 

consagravam a Deus com suas famílias conforme 

textos que lemos. 

 

Prática do batismo infantil 
 

1- Por que batizamos nossos filhos?   

 

Porque é dever do cristão assumir todas as 

responsabilidades pela criança: Estudos, 

alimentação, vestimenta, proteção, saúde... Então é 

dever do pai e da mãe que conhece em Jesus 

Cristo, o caminho da salvação, partilhar com seu 

filho sua fé, esperança, convicções até o dia em 

que ela possa por si mesma fazer publica profissão 

de fé .   

 

PG Compartilhar – Batismo infantil é 

responsabilidade cristã e uma forma de 

discipulado(ensino) ? 



 

QUEM SOMOS? 
 

A Igreja Metodista tem suas raízes em um movimento 

religioso liderado por John Wesley, na Inglaterra, em 1738. 

O nome “metodista” foi um apelido que os universitários 

da Universidade de Oxford deram ao grupo liderado por 

Wesley, porque os membros pareciam fazer tudo com 

método e ordem. A Igreja Metodista em Água Fria foi 

fundada em 1943, através de um trabalho missionário na 

casa de João Batista da Graça.  Nossa comunidade, 

também chamada de “Sarça Ardente”, tem 

experimentado a fidelidade de Deus a partir da busca da 

santificação individual e comunitária, do discipulado e da 

expansão missionária.   

NO QUE CREMOS? 
 

Cremos que Deus levantou seu povo para caminhar de 

maneira digna pela qual foi chamado, a saber, buscar ser 

parecido a Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, que se 

entregou na cruz do calvário para remissão de nossos 

pecados e dar-nos uma nova vida, cheia do Espírito 

Santo. 

 

 
 
 
 

VISITANTE 

 
 SUA PRESENÇA NOS ENCHE DE ALEGRIA! 

 

 

 
ANOTE EM SUA GENDA NOSSO 

PRÓXIMO ENCONTRO NESTE PEQUENO 

GRUPO SERÁ DIA: 

 

______/______/_______ 

 

 

 

 

Aanote  

 
 

Para agendar um atendimento/visita, entre 
em contato com a Secretaria de 2a a 6a feira das 8h00 às 

14h00 pelo telefone 2597-0187 ou por e-mail: 

metodistaguafria@uol.com.br  

contato@igrejametodistaaguafria.com.br 
 

Obs.: 6ª feira – Folga pastoral 

 

 
 

 

AGENDA PASTORAL 

 

P a s t o r e s: 

Rev. Luís Carlos Lima Araujo 

Rev. João Marcos Silva 
 
 

 

 
 

 

Igreja Metodista em Água Fria 

 

Rua Corneteiro de Jesus, 304 - Água Fria 

CEP 02336-030            2597-0187 e 2597-0193 
 

www.igrejametodistaaguafria.com.br 
 

 

 
 

 

 

 

 

Nome  dia motivo 

  

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

PARA SE TORNAR MEMBRO DA IGREJA 

Participe da classe Compartilhar da Fé aos domingos às 

10:15 ou na impossibilidade agende um horário na 

secretaria para falar com o pastor. Se você é Metodista 

regularize sua situação solicitando sua transferência.  Se 

você entregou sua vida a Cristo e deseja passar pelo 

batismo comunique a secretaria.  

 

 

 

ESBOÇO MENSAGEM Ano 2015      

23/08/2015 

                 TEMA: FAMILIA 

Batismo infantil  

 

Mateus 28:19-20  

 

Introdução: 

Hoje vamos realizar um dos sacramentos para igreja 

protestante: O batismo. Sacramento é um momento 

fundamental para nossa fé, pois cremos na presença 

real do Espirito Santo quando realizamos as 

ordenanças de Jesus . Cremos que o Espírito Santo 

de Deus está presente de forma muito significativa 

nestes momentos (ceia e batismo).  

 

A pratica do batismo infantil se consolidou na igreja 

cristã a partir dos registros de que os  judeus ao se 

converterem ao cristianismo passavam pela batismo 

com suas famílias:  

 

-Atos 16:15 Narra que Lídia se converteu ao ouvir 

Paulo e depois foi batizada ela e toda sua casa;  

 

-Atos 16:33 O carcereiro levou Paulo e Silas para 

sua casa, ao se converter ele e todos os seus, foram 

batizados.(de noite na casas dele) ; 

 

-I Coríntios 1:14-17 – Paulo exortando as divisões da 

igreja da testemunho do batismo da casa de 

Estéfanas . Na sequencia Paulo diz que Deus o 

enviou para pregar e não batizar. 

PG: Compartilhe –  Você foi batizado na infância ? 

Foi educada sobre a fé em Cristo e o que ele fez por 

sua vida ? 

Estamos orando por  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

Líder do PG : Inicie a reunião com quebra gelo: 
Fale sobre a testemunho do batismo; 

 
Tenha momento de louvor;  

 
Pergunte se há algum testemunho breve ; 

 
Compartilhe a mensagem impressa; 

 
Pergunte se há alguma necessidade de oração; 

 
Fale sobre atividades da igreja; 

 
Seja pontual no horário do inicio e termino;  
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