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  7.   AS ORDENANÇAS DA IGREJA 
 

“Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,        
esse é o que me ama” 

Hebreus 12:11 
 
 
Alvo da Lição!                                                                           
 
Você aprenderá sobre o significado e a prática do Batismo 
e da Santa Ceia, e o privilégio de participar dessas duas 
ordenanças. 
 
 
A palavra ordenança quer dizer algo que é ordenado ou 
mandado. Pelas palavras ordenanças da igreja se entende 
os ritos externos que as escrituras apresentam para que 
sejam observados pelos crentes como meio de graça. Na 
igreja evangélica dois ritos têm gozado reconhecimento 
geral, a saber: o batismo e a santa ceia. São os dois 
sacramentos que Jesus deixou para a igreja. 
 
Sacramento é “um sinal exterior e visível de uma graça 
interior e invisível” (Catecismo da igreja Anglicana). Bruce 
Milne comenta que “o sinal visível é representado pela 
água, no batismo, e pelo pão e vinho, na Ceia do Senhor. 
A graça invisível, no caso de batismo é o “lavar 
regenerador” (Tt 3.5), e, no caso da Ceia, é “alimentar-se 
espiritualmente de Cristo” (Estudando as Doutrinas da 
Bíblia, ABU Editora, p.239). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTOS BÍBLICOS 
 
 
 
TITO 3:5 - Mas quando, da parte de 
Deus, nosso Salvador, se 
manifestaram a bondade e o amor 
pelos homens, 5 não por causa de 
atos de justiça por nós praticados, 
mas devido à sua misericórdia, ele 
nos salvou pelo lavar regenerador 
e renovador do Espírito 
Santo, 6 que ele derramou sobre 
nós generosamente, por meio de 
Jesus Cristo, nosso Salvador. 
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TEXTOS BÍBLICOS 

 
I. O BATISMO 

 
1. O Aspecto Histórico 

 
a. Abluções/Purificações do Antigo 

Testamento 
As abluções rituais são muito destacadas no AT, não 
somente nos casos de impureza religiosa em Levítico e 
Números 19 (quando o sumo sacerdote aproximava-se 
de Deus – Êx 40.12-15), mas também na purificação 
moral. 
 

b. Batismo dos prosélitos  
Esta cerimônia tornava possível a transformação do 
gentio em judeu, sob todos os aspectos: submeter-se à 
lei, se fosse homem, receber circuncisão e, mais tarde, 
ser batizado.  
 

c. Batismo de João  
Esse era o batismo preparatório para a recepção do 
Messias. Foi ordenado por Deus (Jo 1.33).  
 

d. Jesus e o Seu batismo por João  
Nas margens do Rio Jordão ocorreu o sinal de que o 
ministério público de Jesus estava para começar. Jesus 
aprovou a prática do batismo, mas não batizou; isso foi 
feito pelos discípulos (Jo 3.22-30; 4.1-2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Êxodo 40:12-15 – “Traga Arão e 
seus filhos à entrada da Tenda do 
Encontro e mande-os lavar-
se. 13 Vista depois Arão com as 
vestes sagradas, unja-o e 
consagre-o para que me sirva 
como sacerdote. 14 Traga os filhos 
dele e vista-os com túnicas. 15 Unja-
os como você ungiu o pai deles, 
para que me sirvam como 
sacerdotes. A unção deles será 
para um sacerdócio perpétuo, 
geração após geração”. 
 
Isaías 1:16 – Lavem-se! Limpem-se! 
Removam suas más obras para 
longe da minha vista! 
 
Ezequiel 36:25 – Aspergirei água 
pura sobre vocês e ficarão puros; 
eu os purificarei de todas as suas 
impurezas e de todos os seus 
ídolos. 
 
Salmo 51:7 – Purifica-me com 
hissopo, e ficarei puro; lava-me, e 
mais branco do que a neve serei. 
 
João 1:33 – Eu não o teria 
reconhecido, se aquele que me 
enviou para batizar com água 
não me tivesse dito: ‘Aquele sobre 
quem você vir o Espírito descer e 
permanecer, esse é o que batiza 
com o Espírito Santo’. 
 
João 4:1-2 - Os fariseus ouviram 
falar que Jesus estava fazendo e 
batizando mais discípulos do que 
João, 2 embora não fosse Jesus 
quem batizasse, mas os seus 
discípulos.  
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MATEUS 28:19 – Portanto, vão e façam 
discípulos de todas as nações, 
batizando-os em[a] nome do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo,  
 
ATOS 2:38 – Pedro respondeu: 
“Arrependam-se, e cada um de 
vocês seja batizado em nome de 
Jesus Cristo para perdão dos seus 
pecados, e receberão o dom do 
Espírito Santo. 
 
ATOS 8:12 – No entanto, quando Filipe 
lhes pregou as boas novas do Reino 
de Deus e do nome de Jesus Cristo, 
creram nele, e foram batizados, tanto 
homens como mulheres.  
 
ATOS 8:36-39 – Prosseguindo pela 
estrada, chegaram a um lugar onde 
havia água. O eunuco disse: “Olhe, 
aqui há água. Que me impede de ser 
batizado?” 37 Disse Filipe: “Você 
pode, se crê de todo o coração”. O 
eunuco respondeu: “Creio que Jesus 
Cristo é o Filho de Deus”. 38 Assim, deu 
ordem para parar a carruagem. 
Então Filipe e o eunuco desceram à 
água, e Filipe o batizou. 39 Quando 
saíram da água, o Espírito do Senhor 
arrebatou Filipe repentinamente. O 
eunuco não o viu mais e, cheio de 
alegria, seguiu o seu caminho. 
 

ATOS 9:18,19 – Imediatamente, algo 
como escamas caiu dos olhos de 
Saulo e ele passou a ver novamente. 
Levantando-se, foi batizado 19 e, 
depois de comer, recuperou as 
forças. 

 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTOS BÍBLICOS 

2. A autoridade para observação do batismo  
 

a. Ordenado por Cristo (Mt 28.19)  
Ao entregar a grande comissão aos discípulos, Cristo deu 
ordem para que fizessem discípulos de todas as nações 
batizando os convertidos em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. A prática do batismo pela igreja é um ato 
de obediência ao mandamento divino. 
 

b. Prescrito pelo apóstolo Pedro (At 2.38)  
Pedro prescreveu a ordem do Senhor dizendo: “cada 
um de vós seja batizado”. Após um sermão que 
provocou a convicção do pecado – “Que faremos, 
irmãos?”. 3.000 pessoas foram batizadas, enfatizando a 
nova vida em Cristo.  
• Batismo é administrado em nome de Jesus.  
• Batismo é ligado ao arrependimento (At 2.38). 
• Batismo não é necessário para salvação, apenas 
simboliza o que aconteceu por meio da conversão. 
• Batismo torna reais as bênçãos da nova vida: perdão, 
entrada na igreja, comunhão, alegria no Senhor.  
 

c. Praticado pela igreja apostólica  
 
• Filipe: Aqueles que creram em sua mensagem foram 
batizados (At 8.12). Ao tratar pessoalmente com o 
etíope, fez com que visse a conveniência do batismo      
(At 8.36-39). Filipe respondeu à sugestão do etíope, 
batizando-o.  
• Ananias e Saulo: Ananias foi enviado a Saulo de Tarso, 
depois de ter-lhe aparecido o Senhor, e o batizou             
(At 9.18).  
• Pedro e Cornélio: Quando o muro da separação foi 
derrubado entre judeus e gentios, tendo sido Pedro e 
Cornélio providencialmente reunidos, o Espírito Santo 
veio sobre Cornélio e sua casa, do mesmo modo como 
aconteceu no dia de Pentecostes. Daí Pedro ordenou 
que Cornélio fosse batizado (At 10.47-48).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        
 
  

4 
Estes estudo serão extraídos da revista Edificarei a Minha Igreja/Doutrina. Edição 2015 - Editora Cristã Evangélica. 
 

IGREJA  
EDIFICA

REI 

 

 

  

3. O modo e o elemento do batismo  
É bom notar a etimologia da palavra: batizar = 
mergulhar, ensopar, saturar, tingir roupa, “imergir no mar 
da morte” (morte à vida antiga e nascimento de uma 
nova criatura). As igrejas evangélicas reconhecem a 
água como o elemento que as Escrituras apontam para 
a observância deste meio de graça. Era costume fazer 
remoção das roupas antes de entrar no banho batismal, 
e vestir roupas novas ao emergir da água. Esse despir-se 
e vestir-se de novo é retratado frequentemente no 
pensamento de Paulo (Cl 3.9).  
 
Há três modos de batismo:  
 

a. Aspersão (como, por exemplo, na maioria das 
igrejas presbiterianas, metodistas, anglicanas com 
crianças e adultos ou nas igrejas congregacionais, 
congregacionais, com adultos);  

b. Efusão (este modo é muitas vezes usado por igrejas 
que praticam a imersão, quando há pessoas 
idosas ou incapacitadas para esta prática);  

c. Imersão (como, por exemplo, nas igrejas batistas, 
cristãs evangélicas e na maioria das igrejas 
pentecostais). 

 
 4. O significado do batismo  
O batismo é um rito externo e visível, simbolizando 
uma experiência interna e invisível, como autorizado 
por Cristo e praticado na igreja desde o seu início. 
Significa a experiência íntima do crente em relação a 
Jesus Cristo, o Redentor e Salvador, realizada pelo 
Espírito Santo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTOS BÍBLICOS 
 
 
Colossenses 3:9,10 - Não 
mintam uns aos outros, visto 
que vocês já se despiram do 
velho homem com suas 
práticas 10 e se revestiram do 
novo, o qual está sendo 
renovado em conhecimento, à 
imagem do seu Criador.  
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a. união com Cristo – Pelo ato da fé, o crente é 
enxertado em Cristo. Em virtude desta união vital e 
orgânica, a própria vida do filho de Deus entra no 
crente. Cristo é a videira verdadeira. Os crentes 
são os ramos. A vida e a produção do ramo 
dependem da vida desta videira entrar nos ramos 
(Jo 15.4-5). Separar o ramo da videira resulta em 
morte (Jo 15.6). A união com Cristo é a vida eterna 
(Jo 17.3). O batismo torna-se para o crente um 
sinal de sua união vital com Jesus Cristo. 
 

b. identificação com Cristo na Sua morte, no Seu 
sepultamento, e na realidade e poder de Sua 
ressurreição (Rm 6.4-5). O crente, livre da 
penalidade do pecado e unido com Cristo em sua 
vida ressurreta, possui a energia que resulta na 
vida vitoriosa. É a própria vida do Filho de Deus se 
expressando por meio do crente. 

 
c. dominação por Jesus Cristo – revestidos de Cristo 

(Gl 3.27). O batismo significa a entronização de 
Cristo como Senhor da vida do crente. A comissão 
ordenada em Mateus 28.19-20 tem como pré--
requisito submissão à autoridade de Cristo.  

 
 

d. ato de iniciação no corpo de Cristo – Paulo nunca 
exorta os crentes a serem batizados – reconhece 
que foram (At 19.3-5); era o rito normal para se 
entrar na comunidade cristã. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TEXTOS BÍBLICOS 
 
João15:4-5 - Permaneçam em 
mim, e eu permanecerei em 
vocês. Nenhum ramo pode dar 
fruto por si mesmo, se não 
permanecer na videira. Vocês 
também não podem dar fruto, se 
não permanecerem em mim.5 “Eu 
sou a videira; vocês são os ramos. 
Se alguém permanecer em mim e 
eu nele, esse dará muito fruto; pois 
sem mim vocês não podem fazer 
coisa alguma. 6 Se alguém não 
permanecer em mim, será como o 
ramo que é jogado fora e seca. 
Tais ramos são apanhados, 
lançados ao fogo e queimados. 
 
João 17:3 - Esta é a vida eterna: 
que te conheçam, o único Deus 
verdadeiro, e a Jesus Cristo, a 
quem enviaste. 

Romanos 6:4-5 – Portanto, fomos 
sepultados com ele na morte por 
meio do batismo, a fim de que, 
assim como Cristo foi ressuscitado 
dos mortos mediante a glória do 
Pai, também nós vivamos uma 
vida nova.5 Se dessa forma fomos 
unidos a ele na semelhança da 
sua morte, certamente o seremos 
também na semelhança da sua 
ressurreição.  

Gálatas 3:27 – pois os que em 
Cristo foram batizados, de Cristo se 
revestiram.  
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II. A SANTA CEIA  
 
1. Termos usados  
a. A ceia do Senhor (1Co 11.20) 
Porque a refeição original era uma ceia.  
 
b. A mesa do Senhor (1Co 11.21)  
Esta expressão revela a provisão que Deus tem nos 
dado, e a comunhão vem pela refeição compartilhada.  
 
c. O partir do pão (At 2.42,46; 20.7)  
Aqui temos a ordenança descrita em termos de uma 
parte do ato.  
 
d. Comunhão (1Co 10.16)  
É duvidoso que esse termo tenha sido um título, mas 
descreve a festa de comunhão.  
 
e. Eucaristia  
Este termo não foi usado no Novo Testamento. A primeira 
referência está nos escritos de Ignácio, em cerca de 115 
d.C., e quer dizer ações de graças. Algumas pessoas 
sugerem que há uma base bíblica em 1Coríntios 11.24 
onde a palavra eucaristê é usada, e traduzida “tendo 
dado graças”.  
 
f. Missa  
Este termo é somente usado pela igreja católica e a “ala 
alta” da igreja episcopal. É a palavra latina que quer 
dizer “uma ordem de despedida”. Era a ordem de 
despedir os que não iriam participar da ceia.  
 
g. Hóstia 
Esta é a palavra latina para “vítima” – é um termo 
sacrificial. Não podemos aceitar esse termo (é pior do 
que o termo “missa”) porque indica que, a cada Santa 
Ceia, o Senhor estaria sendo sacrificado de novo. 
 
Evangélica, Editora Cristã. Edificarei a Minha Igreja | 
Guia do Professor (Doutrinas) (p. 88). Editora Cristã 
Evangélica. Kindle Edition. 
 
 
 
 

TEXTOS BÍBLICOS 
 
1 Coríntios 11:20,21 - Quando vocês 
se reúnem, não é para comer a ceia 
do Senhor, 21 porque cada um come 
sua própria ceia sem esperar pelos 
outros. Assim, enquanto um fica com 
fome, outro se embriaga.  
 
Atos 2:42, 46 - Eles se dedicavam ao 
ensino dos apóstolos e à comunhão, 
ao partir do pão e às 
orações. 43 Todos estavam cheios de 
temor, e muitas maravilhas e sinais 
eram feitos pelos apóstolos. 44 Os que 
criam mantinham-se unidos e tinham 
tudo em comum. 45 Vendendo suas 
propriedades e bens, distribuíam a 
cada um conforme a sua 
necessidade. 46 Todos os dias, 
continuavam a reunir-se no pátio do 
templo. Partiam o pão em suas casas, 
e juntos participavam das refeições, 
com alegria e sinceridade de 
coração, 47 louvando a Deus e tendo 
a simpatia de todo o povo. E o Senhor 
lhes acrescentava diariamente os que 
iam sendo salvos. 
 
Atos 20:7 - No primeiro dia da semana 
reunimo-nos para partir o pão, e 
Paulo falou ao povo. Pretendendo 
partir no dia seguinte, continuou 
falando até a meia-noite. 
 
1 Coríntios 10:16 - Não é verdade que 
o cálice da bênção que 
abençoamos é uma participação no 
sangue de Cristo, e que o pão que 
partimos é uma participação no 
corpo de Cristo?  
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 1 Coríntios 5:7 – Livrem-se do fermento 
velho, para que sejam massa nova e sem 
fermento, como realmente são. Pois 
Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi 
sacrificado.  
 
 Atos 2:42-47 – Eles se dedicavam ao 
ensino dos apóstolos e à comunhão, ao 
partir do pão e às orações. 43 Todos 
estavam cheios de temor, e muitas 
maravilhas e sinais eram feitos pelos 
apóstolos. 44 Os que criam mantinham-se 
unidos e tinham tudo em 
comum. 45 Vendendo suas propriedades 
e bens, distribuíam a cada um conforme 
a sua necessidade. 46 Todos os dias, 
continuavam a reunir-se no pátio do 
templo. Partiam o pão em suas casas, e 
juntos participavam das refeições, com 
alegria e sinceridade de 
coração, 47 louvando a Deus e tendo a 
simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes 
acrescentava diariamente os que iam 
sendo salvos. 
 
Atos 20:7 – No primeiro dia da semana 
reunimo-nos para partir o pão, e Paulo 
falou ao povo. Pretendendo partir no dia 
seguinte, continuou falando até a meia-
noite. 
 
Lucas 22:18-20 - Pois eu lhes digo que não 
beberei outra vez do fruto da videira até 
que venha o Reino de Deus”. Tomando o 
pão, deu graças, partiu-o e o deu aos 
discípulos, dizendo: “Isto é o meu corpo 
dado em favor de vocês; façam isto em 
memória de mim”. 20 Da mesma forma, 
depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: 
“Este cálice é a nova aliança no meu 
sangue, derramado em favor de vocês. 
 

TEXTOS BÍBLICOS 

2. A instituição da ceia pelo Senhor  
Os judeus tinham três grandes festas que traziam 
peregrinos: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. A 
Páscoa é a base das outras duas – não haveria 
encontro, sem a libertação do Egito que a Páscoa 
representa. O ponto central era o cordeiro, mais do que 
nas outras duas festas. O Cordeiro Pascal tipificou Cristo 
(1Co 5.7). Cantavam certos salmos e pão e vinho 
também eram usados na festa. O cordeiro pascal 
(símbolo de Cristo) estava pronto a ser oferecido em 
morte. Agora que Jesus consumou o santo sacrifício, o 
pão e o vinho tipificam Sua carne e sangue.  
 
3. Sua observância no Novo Testamento  
A ceia parece ter sido de início uma celebração diária, 
iniciada imediatamente depois de Pentecostes em Atos 
2.42-47, mas não podemos dogmatizar sobre isso. 
Tomavam a refeição principal do dia juntos, na casa de 
alguém, e depois de algum tempo de comunhão, 
tomavam a Ceia do Senhor. Atos 20.7 mostra a 
celebração no dia do Senhor, e a ceia aparece em 
relação a um culto de pregação. A primeira carta de 
Paulo aos Coríntios evidencia também sua celebração 
na igreja. 
 
4. Os elementos  
Universalmente se empregam nessa ordenança pão e 
vinho (Lc 22.18-20). Desde que nada se diz sobre a 
qualidade particular de pão e vinho a serem 
empregados nessa ordenança, é matéria para ser 
resolvida à conveniência e ao juízo de cada igreja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        
 
  

8 
Estes estudo serão extraídos da revista Edificarei a Minha Igreja/Doutrina. Edição 2015 - Editora Cristã Evangélica. 
 

IGREJA  
EDIFICA

REI 

 

 

 
5. A significação da ceia no Novo Testamento                
(1Co 11.23-32)  
 

a. Gratidão “tendo dado graças” (v.24).  
Graças pela nossa salvação por meio do corpo 
quebrado e do sangue derramado de Cristo.  
 
    b. Lembrança “Fazei isto em memória de 
mim” (v.24). Veja o paralelo com a Páscoa, que era um 
meio de lembrar ao povo de Israel o evento central da 
sua história, um evento salvífico. A cruz é o evento 
central da nossa fé e nos lembramos disso cada vez que 
celebramos a Ceia.  
 
    c. Proclamação “anunciais a morte” (v.26). 
Proclamamos a salvação em Cristo.  
 
    d. Antecipação “até que ele venha” (v.26). 
Quando o Senhor instituiu a Ceia, Ele falou sobre as 
bodas do Cordeiro (Mt 26.29). A Ceia olha para o futuro, 
para a volta de Cristo.  
 
e. Autoexame “Examine-se, pois, o homem a si 
mesmo” (v. 27-30). “Quem há de permanecer no seu 
santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de 
coração” (Sl 24.3).  
 
f. Comunhão “quando vos reunis” (v.33) – Os crentes 
participam juntos, o único pão (1Co 10.17). Sentar-se à 
mesa do Senhor com um irmão com quem se tem atrito 
é uma atitude de autocondenação. Paulo vê “o único 
pão” representando o corpo de Cristo.  
 
Conclusão  
O batismo e a ceia são selos da aliança de Deus com 
Seu povo, lembrando-nos que somos Seu povo, e que 
Deus tem reservado para nós toda sorte de bênçãos 
espirituais. 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTOS BÍBLICOS 
1 Coríntios 11:23-32 – Pois recebi do 
Senhor o que também lhes entreguei: 
Que o Senhor Jesus, na noite em que 
foi traído, tomou o pão 24 e, tendo 
dado graças, partiu-o e disse: “Isto é o 
meu corpo, que é dado em favor de 
vocês; façam isto em memória de 
mim”. 25 Da mesma forma, depois da 
ceia ele tomou o cálice e disse: “Este 
cálice é a nova aliança no meu 
sangue; façam isso sempre que o 
beberem em memória de 
mim”. 26 Porque, sempre que 
comerem deste pão e beberem 
deste cálice, vocês anunciam a 
morte do Senhor até que ele venha. 
27 Portanto, todo aquele que comer o 
pão ou beber o cálice do Senhor 
indignamente será culpado de pecar 
contra o corpo e o sangue do 
Senhor. 28 Examine-se cada um a si 
mesmo, e então coma do pão e 
beba do cálice. 29 Pois quem come e 
bebe sem discernir o corpo do 
Senhor, come e bebe para sua 
própria condenação. 30 Por isso há 
entre vocês muitos fracos e doentes, e 
vários já dormiram. 31 Mas, se nós 
tivéssemos o cuidado de examinar a 
nós mesmos, não receberíamos 
juízo. 32 Quando, porém, somos 
julgados pelo Senhor, estamos sendo 
disciplinados para que não sejamos 
condenados com o mundo.  

 


