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LIÇÃO 1 

A IGREJA 
 

1. Introdução 
ESUS CRISTO afirmou que a igreja pertencia a Ele, e que Ele a 
edificaria sobre si mesmo: “sobre esta pedra edificarei a minha 

igreja” (Mat. 16.18); estamos fundamentados sobre Cristo: “Por-
que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está 
posto, o qual é Jesus Cristo” (1Cor. 3.12). Os Católicos Romanos 
afirmam que Pedro é a pedra sobre quem a sua falsa igreja está 
edificada e que Pedro teria sido o primeiro Papa.  

A bíblia, no entanto, afirma coisas diferentes daquelas que 
os Romanistas afirmam; Pedro era diferente do Papa por alguns 
motivos: 1) Pedro era casado (Mat. 8.14), já o papa não é; 2) Pe-
dro não era o líder maior da igreja (At. 15.1-23), já o papa é o 
líder maior de sua seita; 3). Pedro não permitia ninguém prostrar-
se diante de si (At. 10.25-26), já o papa não proíbe. Por fim, o 
próprio apóstolo Pedro negou que a pedra sobre quem Cristo 
edificaria a sua igreja era ele mesmo; Pedro reconheceu que Jesus 
Cristo aproveitou o seu nome (Πέτρος, gr. Petros, que significa 
‘pedra pequena’, ‘pedregulho’) para ensinar a verdade que os 
crentes são pedras pequenas edificadas sobre a uma só pedra 
principal de esquina (o próprio Cristo).  

O apóstolo Pedro disse: “e chegando-vos para ele, pedra vi-
va, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus 
eleita e preciosa, vós também sois pedras vivas, sois edificados 
casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espiri-
tuais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Es-
critura se contém: Eis que ponho em Sião a pedra principal da 
esquina, eleita e preciosa; E quem nela crer não será confundido. 
E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas, para os rebeldes, 
A pedra que os edificadores reprovaram, Essa foi a principal da 
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esquina, E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para a-
queles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes; para o 
que também foram destinados” (1Ped. 2.4-8).  

O Senhor Jesus Cristo, depois de ensinar seus discípulos, 
confiou a Sua doutrina aos mesmos, chamando-os de apóstolos 
(apóstolos chamados pelo Filho), e estes ensinos foram chamados 
de ‘doutrinas dos apóstolos’; é nesta doutrina que permanece-
mos: “E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, 
e no partir do pão, e nas orações” (At. 2.42).  

Jesus Cristo é o fundamento da igreja, e não há nenhum 
outro (1Cor. 3.12); no entanto, quando se edificam as ‘paredes’, 
lemos que estamos “edificados sobre o fundamento dos apósto-
los e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina” 
(Ef. 2.20). A Eclesiologia é a disciplina que estuda a Doutrina e 
Prática da Igreja é “a Teologia da Igreja”1.  

Faz-se necessário observarmos o que dizem as Escrituras 
quanto à igreja, sua natureza, ordenanças, missão, práticas e li-
turgias, a fim de que sejamos capazes de nos entendermos como 
membros partícipes deste organismo funcional, bem como, li-
darmos com as noções distintas daquelas que nós, Batistas da 
Promessa, afirmamos, principalmente em relação àquelas defen-
didas pelos Católicos Romanos e pelos Protestantes. 
 

1. O Significado do termo ‘ekklesia’. 
No Texto Massorético (que é o único texto fiel do Velho Tes-

tamento em hebraico), quando o povo de Israel se reunia, quer 
para adoração ou outros fins, empregava-se o termo קהל (hb. qa-

hal) que significa “encontro, congregação, reunião pública, multi-
dão”. No Novo Testamento (sendo o Textus Receptus o único tex-
to fiel em grego) os escritores inspirados utilizaram o termo  
εκκλησία (gr. Ekklesia) que foi traduzido como ‘igreja’. O termo 

                                                 
1 APOSTILA DO ALUNO: Eclesiologia. Rio Branco, AC: SETEBAN-RO/AC, 2017. p. 1. 
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significa “reunião, ajuntamento, chamados para fora, assembleia 
política, social ou religiosa”, mas “No Novo Testamento, ekklesia 

veio a significar uma assembleia de crentes, especificamente se-
guidores de Jesus”2. 

Após o NT grego ter seus livros copiados, reunidos e já co-
meçar a circular entre os cristãos primitivos, foi feita a tradução 
do VT hebraico para o grego, que foi chamada de septuaginta 
(LXX); ela foi feita por volta dos séc. II, III d.C.  

A LXX traduziu קהל (hb. qahal) como εκκλησία (gr. Ekklesia) 
para se referir especificamente às assembleias do povo de Israel, 
às suas reuniões públicas como, por exemplo, Juízes 20.2: “E os 
principais de todo o povo, de todas as tribos de Israel, se apre-
sentaram na congregação do povo de Deus; quatrocentos mil 
homens de pé que tiravam a espada”.3  

 

2. O significado teológico do termo ‘ekklesia’. 
Teologicamente o termo Ekklesia diz respeito ao ajunta-

mento dos crentes, reunidos em torno do Senhor “procurando 
guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. [...] [Há] Um só 
Senhor” (Ef. 4.3,5). Estes cristãos, que estão associados uns aos 
outros, confessam uma só doutrina, chamada por Paulo de “uma 
só fé” (Ef. 4.5) e participam da administração das ordenanças do 
batismo: “um só batismo” (Ef. 4.5) e da ceia do Senhor: “Porque 
todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice a-
nunciais a morte do Senhor, até que venha” (1Cor. 11.26).  
 

3. Conclusão. 
A igreja é um ajuntamento local, visível, independente de 

qualquer outra igreja local, ou associação, ou convenção, sujeita 
apenas à pessoa de Jesus Cristo que é a cabeça e autoridade má-

                                                 
2 GEISLER, Norman. Teologia Sistemática. Vol. II. Rio de Janeiro, RJ: CPAD, 2010. p. 505.  
3 ARAÚJO, Carlos Alberto Ribeiro. A Igreja dos Apóstolos: conceito e forma das lideranças na 

igreja primitiva. Rio de Janeiro, RJ: CPAD, 2012. p. 32. 
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xima. A igreja também está sujeita à Palavra de Deus, que é a úni-
ca regra de fé e prática.  

Da igreja, fazem parte os crentes num determinado lugar 
“dos quais é Cristo [...], o qual é sobre todos, Deus bendito eter-
namente. Amém.” (Rom. 9.5). Existe uma pluralidade de igrejas: 
“os sete castiçais, que viste, são as sete igrejas” (Ap. 1.20), e todas 
serão futuramente reunidas e transformadas em uma só igreja 
local e visível: “Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus 
vivo, à Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos; à uni-
versal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos 
nos céus [...]” (Heb. 12.22-23a). 



 

 

LIÇÃO 2 

A NATURZA DA IGREJA 
 

1. Introdução 
XISTEM algumas figuras que são aplicáveis a todo crente ver-
dadeiro e a todas as verdadeiras igrejas bíblicas locais. Tais 

verdades são expressas no sentido generalizado, abarcando cada 
uma das muitas igrejas locais de Jesus Cristo. Todas elas demons-
tram a natureza da igreja: 
 

2. A igreja é edifício de Deus 
Como uma verdade aplicada a cada igreja local bíblica, a i-

greja é templo do Espírito Santo e é a reunião dos santos que O 
adoram em espírito e em verdade: “Não sabeis vós que sois o 
templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se al-
guém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá; porque o 
templo de Deus, que sois vós, é santo” (1Cor. 3.16-17).  

Em sua segunda Epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo 
questiona: “E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? 
Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: Ne-
les habitarei, e entre eles andarei; eu serei o seu Deus e eles serão 
o meu povo” (1Cor. 6.16).  

Cada crente é uma pedra neste edifício que está sendo edi-
ficado: “e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na ver-
dade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós 
também sois pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacer-
dócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus 
por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: Eis que 
ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa; E 
quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que 
credes, é preciosa, mas, para os rebeldes, A pedra que os edifica-
dores reprovaram, Essa foi a principal da esquina, E uma pedra de 
tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na 
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palavra, sendo desobedientes; para o que também foram desti-
nados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação 
santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele 
que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz” (1Ped. 2.4-
9).  

Todos os crentes são edificados sobre Cristo, que é o fun-
damento: “Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do 
que já está posto, o qual é Jesus Cristo” (1Cor. 3.11) “Edificados 
sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo 
é a principal pedra de esquina” (Ef. 2.20), e cada crente é parte da 
“casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da 
verdade” (1Tim. 3.15), com um propósito bastante definido: “para 
edificação do corpo de Cristo” (Ef. 4.12), isto é, a igreja local. 
 

3. A igreja é corpo de Cristo 
Como uma verdade aplicada a cada igreja local bíblica, o 

apóstolo Paulo disse: “E ele [Cristo] é a cabeça do corpo, da igre-
ja” (Col. 1.18), e é por meio do Seu corpo (a igreja) que Cristo 
continua realizando sua vontade no mundo: “e sujeitou todas as 

coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabe-
ça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre 
tudo em todos” (Ef. 1.22,23). Estamos unidos à cabeça por meio 
do Espírito Santo: “Vós, porém, não estais na carne, mas no Espíri-
to, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não 
tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se o Espírito daque-
le que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele 
que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os 
vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita” 
(Rom. 8.9,11).  

Apenas somos capazes de nos manter unidos de maneira 
vital, pelo Espírito “Porque, assim como o corpo é um, e tem mui-
tos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos 
são um só, assim é Cristo também” (1Cor. 12.12). Escrevendo à 
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igreja em Roma, Paulo disse: “Assim nós, que somos muitos, so-
mos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos mem-
bros uns dos outros” (Rom. 12.5); à igreja em Corinto, disse: “Pois 
todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, 
quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos 
bebido de um Espírito” (1Cor. 12.13). 
 

4. A igreja é noiva 
Como uma verdade aplicada a cada igreja local bíblica num 

sentido escatológico, a igreja é esposa de Cristo: “Porque estou 
zeloso de vós com zelo de Deus; porque vos tenho preparado 
para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, 
a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com 
a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos 
os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cris-
to” (2Cor. 11.2-3); este texto diz respeito à escatológica reunião 
de todos os salvos; aplica-se imediatamente à igreja em Corinto, 
e por extensão, às muitas igrejas locais, incluindo os Batistas da 
Promessa. Ao falar sobre os deveres do casamento, Paulo traça 
alguns aspectos desse mistério entre Cristo e a igreja (Ef. 5.22-
27,29-30,32).  

O termo πανήγυρις (gr. panégyris) significa reunião,  
assembleia solene, que ocorre apenas em Heb. 12.23: “à universal 
assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos 
céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfei-
çoados”;4 o texto refere-se imediatamente à assembleia (reunião) 
de todos os salvos; o termo panégyris faz apontamento aos salvos 
reunidos na Nova Jerusalém: “E eu, João, vi a santa cidade, a nova 
Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma es-
posa adornada para o seu marido” (Ap. 21.2); uma vez mais, ob-
serva-se que a igreja é local: Nova Jerusalém.  

 

                                                 
4 Ibid. p. 34. 
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5. Conclusão 
Como uma verdade aplicada a cada igreja local bíblica, a i-

greja também é chamada de ramos da videira (Jo. 15.1-8), reba-
nho das ovelhas (Jo. 10.1-18,20-29; At. 20.28; Heb 13.20; 1Ped. 
2.25; 1Ped. 5.1-4), reis e sacerdotes (Ap. 1.6; 5.10; 20.6); nova cria-
ção (Rom. 6.4; 2Cor. 3.3; 5.17; Gál. 2.20), herdeiros de Deus e co-
herdeiros de Cristo (Rom. 8.17), lavoura de Deus (1Cor. 3.9), co-
lheita de Deus (Mat. 9.37-38; Jo. 4.35; 1Cor. 15.23) e servos (1Cor. 
7.22; Col. 4.1).5 O mais importante, porém, é sabermos que a igre-
ja era um segredo que Deus revelou apenas em seu ministério 
terreno, após o reino messiânico ter sido rejeitado provisoriamen-
te pelos judeus (Mat. 11-13).  

O apóstolo Paulo disse: “como me foi este mistério mani-
festado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi; por 
isso, quando ledes, podeis perceber minha compreensão do mis-
tério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos 
filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito 
aos seus santos apóstolos e profetas; a saber, que os gentios são 
co-herdeiros, e de um mesmo corpo, e participantes da promessa 
em Cristo pelo evangelho” (Ef. 3.3-6). Não há alegria maior do 
que ser igreja de Deus. Amém. 

 

                                                 
5 SILVA, Hélio de Menezes. Eclesiologia: a doutrina das igrejas dos salvos do Novo Testa-
mento. SOLA SCRIPTURA-TT. Disponível em: <http://solascriptura-tt.org/Eclesiolo giaE 
Batistas/04Figuras3TiposIgs-SempreLocais-Helio.htm>. Acessado em 05/12/2017. 



 

 

LIÇÃO 3 

O BATISMO 
1. Introdução  

NTES de ser assunto aos céus, Jesus Cristo entregou aos par-
ticipantes da Nova Aliança, que formariam a Sua igreja, duas 

ordenanças: o Batismo e a Ceia do Senhor. Tanto os Batistas 
quanto os principais grupos Reformados observam apenas estes 
dois ritos, embora para o segundo grupo, os ritos sejam sacra-

mentos e para os primeiros, apenas ordenanças. 
Não pouca controvérsia tem se levantado; as diferenças de 

compreensão vão desde a quantidade de ordenanças, como os 
Católicos Romanos e a maioria dos Luteranos, que afirmam sete 
sacramentos (batismo, crisma, eucaristia, penitência, extrema-
unção, ordem e matrimônio) de um lado, até teólogos que ensi-
naram a inexistência de quaisquer ordenanças, como o pai do 
ultra-dispensacionalismo, E. W. Bullinger (1837-1913).6 Outra 
grande diferença de perspectivas, diz respeito a se tais ritos 
são ordenança ou sacramento. 

O ensino das Escrituras quanto ao número é de apenas dois: 
o Batismo e Ceia do Senhor. Quanto à possibilidade de comunicar 
graça, sabemos que não são sacramentos, i.e., não comunicam 
graça, não são meios de graça, como a pregação, por exemplo. A 
Ceia, disse o Senhor Jesus Cristo, é para ser celebrada “em me-
mória de mim” (1Cor. 11.24). Quanto ao batismo, a ordem é arre-
pender-se e ser batizado, nunca o inverso (Mat. 28.19-20; Mc 
16.16; At. 2.38). De acordo com o que encontramos na Apostila do 

Aluno SETEBAN-RO/AC, 
 
O batismo nas águas marca o ingresso na vida cristã, e sim-
boliza o começo da vida espiritual. A ceia do Senhor celebra 

                                                 
6 GEISLER, Norman. Teologia Sistemática. Vol. 2. Rio de Janeiro: CPAD, 2011. p. 630-631. 
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[a] comunhão e significa a continuação da vida espiritual. O 
batismo sugere a fé em Cristo; a ceia sugere a comunhão 
com Cristo. O primeiro é administrado somente uma vez, 
porque pode haver apenas um começo da vida espiritual; o 
segundo é administrado frequentemente, ensinando que a 
vida espiritual deve ser alimentada7.  
 
Diante de tais verdades tão fundamentais, nós Batistas da 

Promessa, precisamos atender e humildemente, como servos de 
Jesus Cristo, obedecer a ambas as ordenanças da maneira como 
Cristo no-las ensinou em Sua Palavra, sem aumentar nem diminu-
ir, mas obedecê-las estritamente segundo as Escrituras. 
 

2. Como é o batismo bíblico?  
O termo batismo vem do grego βαπτίζω (gr. baptidzo;  

imergir; submergir; mergulhar; lavar). Do próprio ponto de vista 
etimológico, o batismo bíblico é apenas aquele administrado ao 
candidato consciente, capaz de exercer fé, após arrependimento, 
submergindo-o em água, no nome da Santíssima Trindade (Mat. 
28.19), conforme lemos nas Escrituras inúmeras vezes: João Batis-
ta batizava no rio Jordão (Mat. 3.13-17; Mc 1.9-11; Luc. 3.21-22; 
Jo. 1.32-34); após ser batizado “Jesus saiu logo da água” (v.16), ou 
seja, foi mergulhado, submerso, como o termo “batismo” informa; 
para dar-nos exemplo, Jesus tinha cerca de trinta anos quando foi 
batizado, já consciente (Luc. 3.23). 

Quando a Igreja foi publicamente iniciada no dia de Pente-
costes, após o sermão de São Pedro, os quase três mil converti-
dos que se arrependeram, foram sumersos (At 2.41); o eunuco 
etíope que se converteu, também foi batizado, i.e., mergulhado, 
como lemos em At. 8.35-39, salientando: “chegaram ao pé de 
alguma água” (v. 36); “desceram ambos à água [...] e o batizou”. 
Em Atos 9.18, São Paulo também foi submergido. Em At. 16.30-
                                                 
7 APOSTILA DO ALUNO: Eclesiologia: Doutrina da Igreja. Rio Branco: SETEBAN-RO/AC, 
2017. p. 6. 
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34, o carcereiro e toda a sua família eram adultos, capazes de 
exercer fé, por tal motivo, foram batizados, pois antes de serem 
batizados, lemos “E lhe pregavam a palavra do Senhor, e a todos 
os que estavam em sua casa” (v. 32); portanto, apenas aquele que 
já foi batizado no corpo, quando recebeu o dom do Espírito 
(1Cor. 12.12,13) pode ser batizado; é necessário nascer de novo 
antes de ser batizado, nesta ordem: “quem crer e for batizado 
será salvo” (Mc 16.16). 

Os discípulos de João Batista foram também submergidos, 
e como desceu sobre eles o dom do Espírito, isto foi por sinal aos 
crentes de que, assim como os gentios foram acrescentados à 
igreja, os discípulos de João Batista também o foram. De acordo 
com São Paulo, em Col. 2.12, os crentes são “sepultados com e-
le [Cristo] no batismo”, portanto, somos imersos, mergulhados na 
Sua morte, da mesma maneira como seremos imersos na realida-
de da Sua ressurreição, que será cumprida quando ocorrer a glo-
rificação (ou redenção) dos nossos corpos (Rom. 8.23; 1Cor. 
15.51-54). 

Para defender a verdade bíblica do credobatismo imersio-
nista, muitos Anabatistas foram perseguidos, padecendo perse-
guição sob Católicos Romanos e Reformados, para permanece-
rem fieis às Escrituras. Vernon C. Lyons afirmou que 
 

Também é evidente que os Batistas não eram Protestantes 
porque foram perseguidos severamente pelos Reformado-
res Protestantes e seus seguidores. Milhares não contados 
perderam seus bens, suas terras e suas vidas nestas perse-
guições. Konrad Grebel morreu na prisão em 1526. Felix 
Manz foi afogado pelas autoridades em Zurique em 1527. O 
notável líder Batista Balthauser Hubmaier foi queimado vivo 
em Viena no dia 10 de março de 1528. Três dias depois, sua 
esposa morreu afogada, lançada que foi da ponte sobre o 
Rio Danúbio com uma pedra amarrada ao pescoço. Os fatos 
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afirmam abundantemente a evidência de que historicamen-
te os Batistas não são Protestantes8.  
 

Portanto, cabe aos Batistas da Promessa permanecerem fieis ao 
ensino das Escrituras, cumprindo a ordem do Senhor Jesus Cristo: 
“Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os 
em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo” (Mat. 28.19), na 
ordem correta.  
 

3. O batismo de crianças e por aspersão 
Em nosso meio, todo e qualquer discípulo que deseje tor-

nar-se um Batista da Promessa e fora batizado na infância, quan-
do não havia consciência, não é possível reconhecer tal coisa co-
mo ‘batismo bíblico’; o tal necessita ser batizado do modo bíblico, 
pois as Escrituras afirmam que há “um só batismo” (Ef. 4.5), e cer-
tamente o batismo de crianças e o batismo por aspersão não 
é batismo; semelhantemente, o batismo por aspersão (água res-
pingada sobre o batizando) ou por efusão (água derramada sobre 
o batizando) não passa pelo crivo das Escrituras Sagradas (Rom. 
6.1-14; At. 2.41; 8.36,38). De acordo com as Escrituras, Jesus não 
batizou ninguém (Jo. 4.1-2), antes, Ele deixou esta incumbência 
para os seus discípulos; portanto, como discípulos, temos de 
cumprir esta ordem expressa de Nosso Senhor Jesus Cristo (Mat. 
28.19; Mc 16.16).  

Os apóstolos batizaram os quase três mil convertidos do 
Pentecostes (At 2.41); Felipe, diácono da igreja (At. 6.5), batizava 
(At 8.12,38); Ananias batizou Paulo (At. 9.18); Paulo e seus com-
panheiros batizaram na casa de Cornélio (At. 10.48; 16.33), e é 
bastante provável que os companheiros de Paulo também batiza-
ram em Éfeso (At 19.5). Portanto, o pastor da igreja local,  
como servo da igreja, é aquele “que realiza o ato determinado 

                                                 
8 LYONS, Vernon C. Sola SCRIPTURA-TT: Batistas não são Protestantes.  
Disponível em <http://solascriptura-tt.org/EclesiologiaEBatistas/BatistasNaoSaoProtes 
tantes-Lyons.html>. Acessado em 24/04/2017. 
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pela igreja”.9 Portanto, devemos obedecer estritamente as Escritu-
ras, atentando nós, a igreja, como “coluna e firmeza da verda-
de” (1Tim. 3.15), a quem ela concede as águas do batismo e se-
melhantemente, necessita zelosamente escolher quem realiza 
este ato, no caso, o pastor da igreja. 

                                                 
9 APOSTILA DO ALUNO: Eclesiologia: Doutrina da Igreja. Rio Branco, AC: SETEBAN-RO/AC, 
2017. p. 9. 



 

 

LIÇÃO 4 

A CEIA DO SENHOR 
 

1. Introdução 
 SEGUNDA ordenança é a ‘Comunhão’, ou a ‘Ceia do Senhor’; 
enquanto o batismo simboliza o início da vida cristã, a ceia é 

a continuação desta vida. A Ceia é esta solene participação do 
pão e do vinho. Os elementos desta ordenança são apenas dois: o 
Pão, que é o corpo do Senhor e o Cálice, que é o Seu sangue.  

Segundo os Católicos Romanos e os Reformados, esta  
ordenança é sacramento, e transmite graça àquele que comunga. 
Entretanto, as Escrituras ensinam que esta ordenança é feita “em 
memória de mim [de Cristo]” (Luc. 22.19; 1Cor. 11.24). Ainda se-
gundo os Católicos Romanos, a hóstia torna-se o corpo de Cristo 
nas mãos do sacerdote e o cálice torna-se o sangue; a este con-
ceito dá-se o nome de transubstanciação, por meio de uma inter-
pretação errônea de João 6.53-58; entretanto, lemos nas Escritu-
ras que a ceia é também chamada de mesa do Senhor (1Cor. 
10.21); portanto, ao partirmos o pão, estamos participando da 
Comunhão do corpo de Cristo, que é simbolizado pelo pão parti-
do (1Cor. 10.16-17); isto não significa que Deus veja a necessida-
de de realizar milagre e que as substâncias envolvidas transfor-
mem-se noutra coisa que não aquilo que são; nem tampouco são 
sacramentos, ou seja, não transmitem graça, assim como a prega-
ção é um meio de graça. 

Este ensino falso torna os adeptos da transubstanciação, 
dignos de culpa, pois lemos em Hebreus 6.6 que eles “de novo 
crucificam o Filho de Deus, e o expõem ao vitupério” se de fato o 
sacrifício de Cristo é repetido na eucaristia romanista; a estes, 
dizem as Escrituras que “é impossível que [...] sejam outra vez 
renovados para arrependimento” (Heb. 6.4,6). Assim, “Cristo pa-
deceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-
nos a Deus; mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo 

A 
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Espírito” (1Ped. 3.18); as Escrituras nos ensinam que participamos 
do corpo e do sangue do Senhor em memória dele (não em tran-
substância ou co-substância dele).  

Tanto o erro da Consubstanciação (de Lutero) e da Graça 

Inerente (de Calvino), negam que o pão e o cálice transubstanci-
em-se; em contrapartida, afirmam que são sacramentos e trans-
mitem graça ao que comunga; Lutero afirmava que de alguma 
maneira o pão e o cálice tornavam-se o corpo de Cristo; já Calvi-
no afirmava que ao participar do rito, o comungante recebia “cer-
ta graça”. 

  
2. Propósito da Ceia Expõe Verdades Bíblicas 

Mas como vimos acima, ambas as ordenanças são memori-
ais, pois nos fazem recordar do Sacrifício de Cristo (é feita justa-
mente para tal fim: “em memória” de Cristo), e as bênçãos que os 
salvos recebem não são por instrumentalidade dos elementos da 
ceia, mas diretamente do Filho de Deus, em quem estamos. A 
Ceia tem por fim expor os dois fundamentos do Evangelho, para 
que possamos anunciar a sua morte, até que ele venha:  

1. A Encarnação do Verbo: “O Verbo se fez carne e habitou 
entre nós” (Jo 1.14); “Deus se manifestou em carne” (1Tim. 3.16).  

2. A Expiação; a maneira como tivemos entrada a esta Alian-

ça da Graça: “este cálice é o novo testamento no meu san-
gue” (1Cor. 11.25). “Nem por sangue de bodes e bezerros, mas 
por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo 
efetuado uma eterna redenção. Quanto mais o sangue de Cristo, 
que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a 
Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para 
servirdes ao Deus vivo?” (Heb. 9.12,14). 

  

3. Quem pode participar da Ceia do Senhor? Três pontos de 
Vista. 

A Ceia do Senhor deve ser tomada em obediência, por  
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aqueles que são participantes da Nova Aliança. Algumas posições 
concernentes à Ceia precisam de nossa atenção. Quanto aos que 
podem participar da Ceia temos basicamente três posições: 1) 
Ceia Livre; 2) Ceia Restrita e 3) Ceia Ultra-restrita. 

A Ceia Livre é aquela em que, no ato do partir o pão, todos 
os presentes na assembleia local, sendo crentes em paz com sua 
igreja, podem participar livremente da Comunhão e do Partir do 
Pão numa congregação local Batista. 

A Ceia Restrita é aquela em que somente outros batistas e 
certos grupos protestantes (reformados e evangelicais) podem 
participar, sem que a igreja local proíba a Comunhão. 

A Ceia Ultra-restrita é aquela em que a celebração da Ceia 
é celebrada e dela participa exclusivamente os membros da igreja 
local. 

 

4. Quem pode participar da Ceia do Senhor? O que dizem as 
Escrituras? 

Vejamos o que diz as Escrituras acerca da posição da igreja 
quanto a quem pode participar da ceia: 

A. Não podemos conceder a comunhão a quem está em 
pecado publicamente. Portanto, a ceia livre não é bíblica. As 
Escrituras dizem: “Mas agora vos escrevi que não vos associeis 
com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou 
idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador; com o tal nem 
ainda comais” (1Cor. 5.11); o mandamento apostólico restringe os 
participantes e são os membros quem devem praticar a restrição 
na igreja, não concedendo o pão e o cálice; não podemos permi-
tir cear este tipo de pessoa que se diz irmão e está em pecado 
público; portanto, deve-se excluir da comunhão, e a tais não se 
pode dar a comunhão. Participar da comunhão indignamente traz 
vários prejuízos.  

Judas tomou indignamente a Ceia e foi justamente ali que 
Satanás entrou nele: “Não falo de todos vós; eu bem sei os que 



   ESTUDOS BÍBLICOS PARA CANDIDATOS AO BATISMO 
 

 

– 17 –  

tenho escolhido; mas para que se cumpra a Escritura: O que come 
o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus res-
pondeu: É aquele a quem eu der o bocado molhado. E, molhando 
o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E, após o bo-
cado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: O que fazes, faze-o 
depressa” (Jo. 8.16,26,27).  

Paulo alerta, dizendo: “Portanto, qualquer que comer este 
pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do 
corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si 
mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o 
que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria 
condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto 
há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por-
que, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julga-
dos. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Se-
nhor, para não sermos condenados com o mundo” (1Cor. 11.27-
32).  

Quando alguém que não está em comunhão participa do 
corpo e do sangue do Senhor, este participa “indignamente, [e] 
será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Porque o que 
come e bebe indignamente come e bebe para sua própria con-
denação, não discernindo o corpo do Senhor” (v. 27,29). 

B. Cristãos em comunhão, que não são membros da  
igreja local que está celebrando a ceia, participaram da Ceia. 
Portanto, a ceia ultra-restrita não é bíblica. Paulo e seus com-
panheiros tomaram a Ceia em Troas, mesmo não sendo eles 
membros daquela assembleia local (At. 20.7), isso demonstra que 
a posição Ultra-restrita não está correta.  

C. A disciplina na igreja permite desligar aqueles que 
não podem participar da comunhão. Portanto, a ceia restrita 
é bíblica. O exercício da disciplina da igreja é justamente o que 
as Escrituras ensinam sobre a igreja não conceder a ceia a quais-
quer pessoas; isso favorece a posição Ceia Restrita, pois não po-
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demos ter Comunhão com aquele “que, dizendo-se irmão, for 
devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou 
roubador; com o tal nem ainda comais; [...] Tirai, pois, dentre vós 
a esse iníquo” (1Cor. 5.11,13). 
 
4. A Frequência e o dia em que devemos Celebrar a Ceia do 
Senhor 

Quanto à quantidade de vezes que devemos celebrar a Ceia 
do Senhor, as Escrituras não ensinam quantas vezes devemos 
celebrar a ceia por ano; lemos apenas Paulo esclarecendo-nos 
que “todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cáli-
ce anunciais a morte do Senhor até que venha” (1Cor. 11.26); por-
tanto, até que Cristo venha, celebraremos a Ceia do Senhor.  

Ao mesmo tempo, lemos em Atos 2.7: “E no primeiro dia da 
semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que 
havia de partir no dia seguinte, falava com eles; e prolongou a 
prática até à meia-noite”. O exemplo da igreja em Trôade é um 
princípio que os Batistas da Promessa aplicam para a celebração 
da ceia do Senhor; por tal razão nós celebramos a Ceia no do-
mingo, à noite. 

  

  



 

 

LIÇÃO 5 

OS DONS MINISTERIAIS  
E OS OFICIAIS DA IGREJA 

 

1. O ministério da igreja. 
Uma vez que cada igreja batista é autônoma em seu gover-

no eclesiástico, afirmamos que o oficial da igreja é alguém que 
detém responsabilidade reconhecida publicamente para desem-
penhar determinadas atribuições a fim de trazer benefícios a toda 
a igreja. Em Lucas 12.32, lemos que os discípulos foram chamados 
de “pequeno rebanho”. Depois do início público da igreja, quase 
três mil almas foram acrescentadas ao pequeno grupo de 120 
que estavam aguardando a descida do Espírito Santo (At. 2.1-
4,41-42). Na medida em que a igreja crescia e espalhava-se em 
vários lugares do mundo (em obediência à ordem de Jesus Cristo 
em At 1.8), foi necessário instituir homens que servissem à igreja 
local (At. 6) e depois, pastores foram estabelecidos em cada igreja 
local. 
 

2. Os carismas concedidos pelo Espírito  
As Escrituras afirmam cinco ministérios dados às igrejas (no 

sentido da maneira como o Espírito promoveria por meio de dons 
[charismata], a cooperação e a comunhão das igrejas de mesma 
fé e ordem), a fim de que seja edificada (Ef. 4); é importante frisar 
que a lista de dons citados a seguir não indica níveis hierárquicos, 
mas são apenas descritivos: apóstolos, profetas, evangelistas, pas-
tores e doutores. Myer Perlman afirma que podemos separar tais 
ministérios em 1) Ministério Geral, composto por apóstolos, pro-
fetas, evangelistas e mestres; e 2) Ministério Local, composto pe-
los Pastores10.  

                                                 
10 Ibid. p. 18. 
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Já para Carlos Alberto Araújo, é possível separarmos estes 
ministérios em 1) Ministério Itinerante, composto pelos Apósto-
los; 2) Ministério semi-fixo composto por Evangelistas e Profetas, 
e 3) Ministério Fixo, composto por Pastores e Doutores, sendo 
para ele Pastores e Doutores um único dom11. 
 

3. Apóstolos 
Primeiramente, é importante frisar que tais apóstolos não 

são os doze e Paulo, mas os comissionados diretamente pelo 
Espírito Santo (At. 13.1-3; 14.4,14). Estes eram, ou homens envia-
dos diretamente pelos apóstolos enviados pelo filho (os 12 e Pau-
lo), ou diretamente enviados pelo Espírito Santo, com autoridade 
para por em ordem igrejas locais que estavam afastadas do ensi-
no dos apóstolos enviados pelo Filho.  

Barnabé era apóstolo (At 14.14); Silvano e Timóteo foram 
enviados (1Tes. 1.1;2.6) e provavelmente Andrônico e Júnias 
(Rom. 16.7). Paulo fala dos “apóstolos enviados pelas igrejas”, ou 
“mensageiros das igrejas” (1Cor. 8.23; Filip. 2.25); Tito foi apóstolo 
enviado por Paulo para pôr em ordem a igreja em Creta (Tt 1.5); 
Tiago, irmão do Senhor foi chamado apóstolo (Gál. 1.19); Apolo 
era apóstolo (1Cor. 4.6,9)12. A maioria dos Batistas não afirma a 
continuação dos apóstolos por entenderem que eles são os mis-
sionários modernos, i.e., estabelecem igrejas em locais que não 
existem (2Cor. 10.16); são os pioneiros missionários. Para os Batis-
tas da Promessa, todos os dons mencionados em Ef. 4.11 perma-
necem; cabe apenas serem biblicamente observados. 
 

4. Profetas 
Em 1Cor. 14 temos dois níveis de profecia: a profecia canô-

nica, i.e., as Escrituras, as quais devem ser recebidas como “man-

                                                 
11 Op. cit. p. 205-221. 
12 PICKERING, Wilbur Norman. When is an Apostle? Disponível em <http://www.walkin 
hiscommandments.com/Pickering/Miscellaneous/When%20is%20an%20apostle.pdf>.  
p. 3-10. 
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damentos do Senhor” (1Cor. 14.37), e as profecias que revelavam 
segredos dos corações dos homens (1Cor. 14.24-32) e predições 
de eventos contingentes futuros – Deus fazendo uso de seu co-
nhecimento natural, médio e livre – (At. 11.27-30; 13.1-2; 15.32; 
21.10-14); o exemplo da profecia direcionada a Paulo demonstra 
que a mensagem profética dizia respeito a eventos contingentes 
e eram condicionais. As mensagens proféticas desta natureza 
eram para ser julgadas pela igreja (1Cor. 14.29), inclusive o profe-
ta era para ser julgado pela sua mensagem (1Cor. 14.29-32). 
 

5. Evangelistas  
É a capacidade dada por Deus de difundir, pelo poder do 

Espírito, o Evangelho entre os incrédulos (At. 8.5,6,26-40; 14.13-
21). Os evangelistas auxiliam na proclamação dentro de uma igre-
ja já organizada (o que os difere dos apóstolos), inclusive na 
promoção do discipulado (At. 8.5-8; 20.1-3,6-7,11,17; 21.8,9); por 
tal motivo que este ministério foi chamado de Semi-fixo13. Estes 
pregavam o evangelho numa região já atingida pela pregação de 
apóstolos que organizaram igrejas locais (At. 21.8; 2Tim. 4.5); 
também acompanhavam os apóstolos, sendo por vezes enviados 
em missões específicas. Os evangelistas também ordenavam 
presbíteros (2Tim. 5.22; Tt 1.5) e exerciam a disciplina nas igrejas 
locais (Tt. 3.10). 
 

6. Pastores  
Dentro do que Myer Perlman afirma acerca do Ministério 

local, de acordo com Hélio de Menezes Silva temos o Presbítero 
Serviçal (diácono) e o Presbítero Pastor (Bispo)14. Desta maneira, 

                                                 
13 Op. cit. p. 49, 209. 
14 Veja mais em, SILVA, Hélio de Menezes. Presbítero Pastor (Bispo).  
Disponível em <http://solascriptura-tt.org/EclesiologiaEBatistas/11PresbiteroPastor OuBis-
po-Helio.htm>. Ver também, SILVA, Hélio de Menezes. Presbítero Serviçal (Diácono). 
Disponível em <http://solascriptura-tt.org/EclesiologiaEBatistas/12PresbiteroServi calOu-
Diacono-Helio.htm>. 
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temos de maneira mais clara os Oficiais cuja operação é exclusiva 
na igreja local: Pastores e Diáconos dentro do dom de pastor. Os 
diáconos (At. 6.1-4; 1Tim. 3.8-13) exerciam essa atividade de ser-
vir a igreja (1Tim. 3.8-13). Os Bispos eram os supervisores do re-
banho de Deus (At. 20.17,28; 1Tim. 3.1-12; Tt. 1.5,7), aos quais foi 
confiado o ministério da palavra (At. 6.4). 
 

7. Doutores  
Uma defesa apologética da fé cristã é a obra destes discípu-

los capacitados com o dom da palavra da ciência (Rom. 15.14; 
1Cor. 8.1,2; 12.8,28; 13.2,8-10; 2Cor. 3.14-19; Ef. 3.14-19; Tg 1.5). 
Segundo Carlos Alberto R. Araújo, a palavra da ciência “é a capa-
cidade especial que Deus oferece a alguns discípulos, capacitan-
do-os a descobrir, coletar, analisar e formular informações e idei-
as que são importantes para o bem-estar e o crescimento da  
igreja”.15  

Existe alguma discussão se Pastores e Doutores são de fato 
dois dons distintos ou se são um só dom; esse questionamento 
se dá em razão de que ao citar “pastores e doutores”, Paulo ape-
nas utiliza “e” (gr. καί), ao invés de “uns para/outros para” (gr. 
τοὺς δὲ) como estava fazendo ao mencionar os outros três dons 
anteriores: “uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros 
para evangelistas, e outros para pastores e doutores” (Ef. 4.11).  

De qualquer maneira, que isto sirva de alerta a que os Pas-
tores também busquem exercer pastoreio que providencie uma 
defesa apologética da fé cristã (At. 18.24-28; 1Tim. 3.2; 2Tim. 
2.2,22-24; Tt. 1.9; Tg. 3.1).16 Uma característica daquele que possui 
tal dom é a humildade (Mat. 11.29) e submissão incondicional ao 
Senhor e à Sua Palavra (Luc. 10.39).  
 

                                                 
15 Op. cit. p. 50. 
16  Veja mais sobre “O Ministério Pastoral como um Mestre da Palavra”, em Carlos Alberto 
R. de Araújo: Ibid. p. 103-107. 



 

 

PACTO DA IGREJA 
 
Tendo sido levados, como cremos, pelo Espírito de Deus a confessar o 

Senhor Jesus Cristo como nosso Único e Suficiente Salvador, e, tendo sido 
Batizados, sob nossa profissão de fé, em o nome do Pai, e do Filho e do 
Espírito Santo, agora, na presença de Deus, dos anjos e desta Congregação, 
mui solene e alegremente fazemos o seguinte Pacto como um corpo em 
Cristo: 

 
Comprometemo-nos, com o auxílio do Espírito Santo, a andar juntamen-

te no amor cristão; a trabalhar para o progresso desta igreja no conheci-
mento, na santidade, no conforto e na espiritualidade; a sustentar os seus 
cultos, as suas doutrinas, as suas ordenanças e a sua disciplina; a contribuir 
liberal e regularmente para o sustento do ministério, para as despesas da 
igreja, para o auxílio dos pobres e para a propaganda do evangelho em 
todas as nações. Comprometemo-nos também, a manter uma devoção 
particular e familiar; a educar religiosamente os nossos filhos; a procurar a 
salvação de todos, especialmente dos nossos parentes, amigos e conheci-
dos; a ser corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos, 
exemplares em nossa conduta, a ser industriosos nos trabalhos seculares; a 
evitar a detração, a difamação e a ira; e a ser zeloso em nossos esforços 
para entender o reino do nosso Salvador. 

 
Além disso, comprometemo-nos a ter cuidado uns dos outros; a lem-

brarmo-nos uns dos outros nas orações; a ajudar uns aos outros nas enfer-
midades e necessidades; a cultivar relações francas e delicadeza do trato; a 
não sentir logo as ofensas, mas a estar sempre prontos a perdoá-las, e a 
buscar, quanto possível, a paz com todos os homens.            

 
Finalmente, comprometemo-nos a, quando sairmos deste lugar para ou-

tro, a unirmo-nos a uma outra igreja da mesma fé e ordem, em que possa-
mos observar os princípios da Palavra de Deus e o espírito deste pacto. 

 
O Senhor nos abençoe e proteja para que possamos ser fiéis e sinceros 

até a morte. Amém. 
 
 
 



 

 

 


