ESTUDO 08 - OBEDECENDO A CRISTO

A marca principal de um discípulo é sua obediência ao seu Senhor. Nas Escrituras vemos Deus
deixando algumas ordenanças para seus servos. Neste estudo, trataremos de duas dessas
ordenanças, a saber, a questão do batismo e a questão dos dízimos e ofertas.
O Mandamento do Batismo
Leia Mateus 28: 19-20 e responda: Qual a missão que Cristo deixou para seus discípulos?
________________________________________________
Leia Romanos 6.3-4 e responda: Qual o significado do Batismo? _________
_____________________________________________________________
O batismo significa: Morte para o mundo e vida para Deus. A palavra grega usada é “Baptizo”,
que significa imergir, mergulhar, afundar. Quando estamos passando pelo batismo é como se
estivéssemos sendo sepultados, ou seja, enterrados, e quando nos levantamos das águas estamos
sendo como que ressuscitados, para uma nova vida.
Quando devemos ser batizados? De acordo com as Escrituras, qual é o momento certo? Vejamos:
Leia Atos 8.36-37. O eunuco que tinha sido evangelizado por Filipe, desejava ser batizado. O que
Filipe
disse
ser
necessário
para
que
isso
acontecesse?
___________________________________________________
É necessário crer em Jesus Cristo. O batismo não é um evento isolado, mas a confirmação da fé
que nós temos em Jesus Cristo como nosso Salvador. Então a resposta à pergunta anterior é: O
batismo deve acontecer depois que uma pessoa crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Nós nunca
vamos ver nas Escrituras alguém sendo batizado antes de crer em Cristo.
Veja também Atos 8.12-13 e responda: Quando é que os Samaritanos que ouviram Filipe pregar
foram batizados? _____________________________
Muito bem, este texto é um dos muitos que confirmam que o batismo nunca vem antes da decisão
por Cristo.
A Questão do Batismo Infantil
Neste momento você deve estar pensando: Mas eu já fui batizado quando era criança. Aquele
batismo não tem nenhum valor? O que a Bíblia tem a dizer sobre isto?
Leia Mateus 3:13,16 e responda: Jesus foi levado pelos seus pais para ser batizado, ou Ele mesmo
tomou a decisão do batismo? __________________
Leia também Marcos 1:9-13 e responda: Quando Jesus foi batizado ele já era adulto ou ainda uma
criança? _____________________________________
Existem ainda aqueles que dizem que se a criança não for batizada e vier a morrer, sua alma
ficará vagando no espaço, no “limbo”, pois morreu pagã.
Vejamos se isto é verdade. Leia Lucas 18:16,17 e responda: A quem pertence o Reino de Deus?
________________________________________
De acordo com a Bíblia, como devemos agir em relação às crianças (Lc 2.25-34, v.27)?
_________________________________________________
Nesta igreja, é assim que agimos. As crianças são apresentadas diante de Deus, no templo, de
preferência ainda bebês, para que sejam abençoadas em todos os seus dias. Foi isto que Simeão
fez com Jesus, quando ele era ainda bebê, e era este o costume bíblico.
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Não encontramos na Palavra de Deus nenhum texto que mostra uma criança sendo batizada. Desta
maneira, não reconhecemos o batismo infantil, porque uma criança, um bebê, ainda não pode
entender o evangelho e crer em Jesus para salvação. A crença que diz que a criança que não for
batizada irá ficar pagã, vagando no limbo, não é bíblica.
O batismo bíblico é somente para pessoas adultas, que entenderam o plano da salvação, com
plena consciência. Não é um sacramento mágico, que tira o pecado de quem o recebe, e o leva
para o céu. Tem um significado espiritual e racional, que precisa ser entendido.
Outra consideração importante a ser feita é a seguinte: Eu já cri em Jesus Cristo como meu
salvador. Não desejo ser batizado, e nem entrar para uma igreja. O que a Bíblia tem a dizer sobre
isso? Leia Marcos 16:16 e responda: A quem é prometida a salvação?
___________________________________
Este texto não está dizendo que o batismo salva, mas que a marca de um verdadeiro salvo é que
ele deseja ser batizado. Não é uma opção, mas um mandamento de Cristo. Um exemplo desta
verdade está em Atos 16.30-33.
Responda: O que aconteceu com o carcereiro e sua família depois que aceitaram a Jesus (16.33)?
________________________________________
O batismo significa que estamos mortos para o mundo e vivos para Deus. Reconhecemos nele
que a partir de então, somos de Deus, tendo abandonado aquilo que Lhe desagrada. É uma ordem
de Jesus, com um significado muito sério. Deve ser, portanto, obedecido por aqueles que se
tornam discípulos de Cristo.
A Questão dos Dízimos e Ofertas
Este é um dos mandamentos destacados na Bíblia que mais tem causado constrangimentos e
embaraços nas igrejas. Isso se deve em razão de alguns problemas: Igrejas que centralizam sua
mensagem nos dízimos, a idéia de que o dízimo é um favor que estamos fazendo à igreja que
contribuímos, o engano de que o dinheiro dos dízimos e das ofertas vai tudo para o bolso dos
pastores, além da própria dificuldade que o ser humano tem de falar sobre assuntos relacionados
ao dinheiro, a finanças, ou a algo que toque no seu bolso. No entanto, a Bíblia é clara quanto a
esta questão, e não podemos passar por cima deste fato, ou ignorá-lo, se o nosso desejo é fazermos
a Vontade de Deus.
O Significado dos Dízimos e Ofertas
Deus prova a fidelidade do homem a Ele, através dos dízimos e ofertas. Na verdade, tudo o que
temos, vem de Deus. O trabalho, a saúde, a família, a disposição, a inteligência, a coragem, a
força, etc., tudo vem dEle. O mandamento do dízimo é, na verdade, uma devolução de parte
daquilo que Deus tem nos dado. Por isso, o dízimo é na verdade uma expressão de gratidão a
Deus.
O que é o Dízimo? R. A palavra dízimo significa: “uma parte, de dez”. É a décima parte de tudo o
que recebemos através de nosso trabalho, ou qualquer outra fonte de renda, que devemos
devolver a Deus. Não é 9% ou 11%. É 10%!! Então 10% do salário devolvemos para Deus e
ficamos com 90% para nossas necessidades.
Leia Malaquias 3.7-12. Segundo o texto, o que deve ser feito com o dízimo (Ml. 3.10)
_____________________________________________________
______________________________________________________________
A igreja, através de sua liderança, emprega este dinheiro na propagação do evangelho, de diversas
maneiras: Manutenção do templo, ofertas aos missionários, evangelismo, compra de literatura e
materiais de ensino, sustento aos pastores de tempo integral, ajuda a pessoas necessitadas, além de
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outras coisas necessárias ao desenvolvimento da Igreja. A isto Deus chama, em Malaquias 3.10 de
“mantimento na Minha casa”.
Observação: Esta igreja local tem um orçamento financeiro anual e relatórios mensais de entradas
e saídas, de tudo o que entra na igreja. Está à disposição de todo membro, para consulta. Tudo é
feito com clareza, para que todos saibam onde é empregado este dinheiro.
Por isso encaramos o dízimo como um privilégio de contribuir com a atividade da igreja em
edificar vidas, levar salvação e abençoar a muitos no Reino de Deus.
De acordo com o texto, como nós podemos roubar a Deus (3,8)?__________
______________________________________________________________
Qual a conseqüência de não se devolver o dízimo (3.9)? ________________
_____________________________________________________________
Como podemos ser amaldiçoados? R. O dinheiro que recebemos como salário, e não devolvemos
para Deus, acabamos por gastar em contas extras, que não teríamos normalmente, se fossemos
dizimistas (consultas e tratamentos médico, remédios, consertos de carro, móveis que estragam,
objetos que perdemos, roupas e calçados que acabam com facilidade, mau uso do dinheiro, má
administração, etc.). Recebemos o salário e ele não dá para nada. É a famosa frase: “Não vi onde
foi parar o meu salário!” (Ageu 1.5-7). Quando percebemos, o dinheiro já acabou. Enfim, somos
amaldiçoados de muitas maneiras.
Qual a ordem que recebemos de Deus no verso 10? ____________________
_____________________________________________________________
O que Deus promete para quem devolve o dízimo e as ofertas a Ele? v.10,11
_____________________________________________________________
Existem diversas formas que Deus usa para nos fazer prosperar. Não se dá sem esforços, mas
Deus dá sentido ao uso que fazemos do dinheiro (livramento de tantas coisas que absorvem
inutilmente nosso dinheiro), de maneira que ele nos supre em nossas necessidades e projetos.
Fatos sobre o dízimo:
• Quem não consegue viver com 90% do que ganha, também não consegue viver com 100%;
• Não é o salário que é pequeno. É a fé, a fidelidade e o compromisso com Deus que precisa
crescer;
• O dízimo não impede ninguém de saldar suas dívidas. É o contrário que acontece. Quando não
devolvemos o dízimo, então o “devorador” provoca mais contas ainda;
• Na matemática da incredulidade, quem dá mais fica com menos. Na matemática da fé, quem dá
mais fica com mais (Lucas 6.38);
• Não devolver o dízimo com a desculpa de pagar contas é priorizar os bens materiais acima dos
bens espirituais;
Mais importante do que devolver ao Senhor o dízimo, é faze-lo de coração. Este é um privilégio
oferecido ao povo de Deus. Além de estar manifestando obediência ao Mestre, o discípulo está
contribuindo com a propagação do evangelho. Que você seja um destes, que amam o Reino de
Deus. Que Deus o abençoe e até o dia ______/_____/_____, às________ hs.
TAREFAS
1. Texto para decorar: Gálatas 2.20
2. Leitura diária: II Coríntios 5.14; Romanos 6.1-5; Mateus 22.21; Marcos 16.16; II Coríntios 9.7;
Atos 8:26-40; Lucas 16.13; I Timóteo 6.10
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