


Quando Jesus 
morreu, já não era 

mais necessário 
observar as 

cerimônias do 
sistemas sacrificial. 



Jesus introduziu 
outras 
ordenanças que 
deveriam ser 
praticadas 
pelos cristãos. 



O LAVA-PÉS 



“Disse-lhe Jesus: Aquele que 
está lavado não necessita de 
lavar senão os pés, pois no 

mais todo está limpo. Ora vós 
estais limpos, mas não todos.” 



“Ora, se eu, Senhor e Mestre, 
vos lavei os pés, vós deveis 

também lavar os pés uns aos 
outros. Porque eu vos dei o 

exemplo, para que, como eu vos 
fiz, façais vós também.” 



O Batismo é um símbolo da 
eliminação do pecado. 



O lava-pés ajuda a 
eliminar o orgulho 
e a abrandar nosso 
coração e nos 
prepara para a 
Ceia do Senhor. 



A CEIA DO SENHOR 



CEIA DO SENHOR 
Pão 

Símbolo do Corpo 
de Cristo 



CEIA DO SENHOR 
Vinho 

Símbolo do Sangue 
de Cristo 



“...que o Senhor Jesus, na noite 
em que foi traído, tomou o pão; 
E, tendo dado graças, o partiu e 

disse: Tomai, comei; isto é o 
meu corpo que é partido por 

vós; fazei isto em memória de 
mim. Semelhantemente 

também, depois de cear, tomou 
o cálice, dizendo: Este cálice é o 

novo testamento no meu 
sangue; fazei isto, todas as 

vezes que beberdes, em 
memória de mim. Porque todas 
as vezes que comerdes este pão 
e beberdes este cálice anunciais 

a morte do Senhor, até que 
venha.” 



A Santa Ceia nos 
leva à cruz e nos 
aponta para a 

vinda do Senhor 
Jesus Cristo. 



O BATISMO 



Aquele que deseja 
passar pelo batismo 
precisa compreender 
e aceitar a verdade 
antes do seu batismo. 



“Portanto ide, fazei discípulos 
de todas as nações, batizando-
os em nome do Pai, e do Filho, 
e do Espírito Santo; Ensinando-

os a guardar todas as coisas 
que eu vos tenho mandado; e 

eis que eu estou convosco todos 
os dias, até a consumação dos 

séculos. Amém.” 



É preciso crer e se 
batizar para ser 
salvo. 



“E disse-lhes: Ide por todo o 
mundo, pregai o evangelho a 
toda criatura. Quem crer e for 

batizado será salvo; mas quem 
não crer será condenado.” 



O ladrão na cruz não 
tinha como ser 

batizado, mas Jesus 
lhe prometeu Vida 

Eterna. 



Quando uma maior 
compreensão da 
verdade é obtida, é 
preciso que ocorra 
um rebatismo. 



“Mas Paulo disse: Certamente 
João batizou com o batismo do 
arrependimento, dizendo ao 
povo que cresse no que após 

ele havia de vir, isto é, em Jesus 
Cristo. E os que ouviram foram 
batizados em nome do Senhor 

Jesus.” 



BATISMO 
Só após o 
arrependimento 



“E disse-lhes Pedro: 
Arrependei-vos, e cada um de 
vós seja batizado em nome de 
Jesus Cristo, para perdão dos 

pecados; e recebereis o dom do 
Espírito Santo.” 



BATISMO 
É essencial! 



“Jesus respondeu: Na verdade, 
na verdade te digo que aquele 
que não nascer da água e do 
Espírito, não pode entrar no 

reino de Deus.” 



Deus aprova 
só um tipo 
de batismo 



“Há um só Deus, uma só fé, um 
só batismo.” 



Batizar significa 
“mergulhar” ou 
“imergir” 



“E aconteceu naqueles dias que 
Jesus, tendo ido de Nazaré da 
Galiléia, foi batizado por João, 
no Jordão. E, logo que saiu da 
água, viu os céus abertos, e o 

Espírito, que como pomba 
descia sobre ele.” 



O batismo por imersão requer 
“muita” água, para que a 

pessoa seja totalmente imersa. 



“Ora, João batizava também 
em Enom, junto a Salim, porque 

havia ali muitas águas; e 
vinham ali, e eram batizados.” 



A Imersão deve 
ser TOTAL. 



“E mandou parar o carro, e 
desceram ambos à água, tanto 

Filipe como o eunuco, e o 
batizou. E, quando saíram da 

água, o Espírito do Senhor 
arrebatou a Filipe, e não o viu 

mais o eunuco; e, jubiloso, 
continuou o seu caminho.” 



Sepultamento 
e Ressurreição 
em Cristo. 



“Ou não sabeis que todos 
quantos fomos batizados em 

Jesus Cristo fomos batizados na 
sua morte? De sorte que fomos 

sepultados com ele pelo 
batismo na morte; para que, 
como Cristo foi ressuscitado 

dentre os mortos, pela glória do 
Pai, assim andemos nós 

também em novidade de vida.” 



Revestidos  
por Cristo! 



“Porque todos quantos fostes 
batizados em Cristo já vos 

revestistes de Cristo.” 



Em Cristo 
andamos em 
novidade de 
vida. 



Decida-te 
para a vida! 

 
Atos 22:16 
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