


	
Vida	imersa:			

Prá-cas	Espirituais	para	Novos	Discípulos	



	
O	catecumenato	era	um	processo	de	
evangelismo	e	discipulado	espiritualmente	
transformador	na	Igreja	primi6va.		Também	foi	
uma	razão	para	o	rápido	crescimento	da	Igreja	
primi6va.	



Processo	de	Catecumenato:	
1.  Construir	relacionamentos	
2.  Inscrever	e	patrocinar	candidatos:			

–  Uma	pessoa	que	es6vesse	interessada	em	se	tornar	cristã	deveria	ir	com	seu	amigo/
patrocinador	para	ter	uma	conversa	inicial	com	o	líder	da	igreja	sobre	família,	trabalho,	
história,	modo	de	vida,	seriedade	etc.			

–  O	patrocinador/padrinho	providenciaria	a	recomendação.	
3.  Intrução	e	prá6cas	Comunais	(3	horas	por	dia	durante	a	quaresma)	

–  Patrocinador:	serve	como	um	mentor/companheiro	durante	o	treinamento.	Relacionamentos	
e	um	aprendizado	espiritual	era	uma	parte	necessária	do	discipulado.	

–  Alvo:	mudança	de	crença	e	comportamento.	
–  Prá6cas	Comunais:		adoração,	jejum,	vigília,	oração,	estudo,	caridade.	
–  Foco	em	crenças	essenciais:	histórias	bíblicas,	credo,	sacramentos,	oração	do	Pai-Nosso,	10	

mandamentos,	Sermão	do	Monte	
–  Prestação	de	Contas	



	
	
	
	
	

O	Catecismo	era	popular	na	Igreja	primi6va.	



“Havia	ensinos	sobre	toda	a	Escritura	das	seis	às	nove	da	
manhã	durante	a	quaresma,	três	horas	de	catequese	
por	dia.	Nos	cultos	normais,	quando	o	bispo	senta	e	
prega,	senhoritas	e	irmãs,	proferem	fiéis	exclamações,	
mas	quando	elas	vêm	e	o	escutam	explanar	a	
catequese,	suas	exclamações	são	bem	mais	altas,	Deus	
é	minha	testemunha;	e	quando	está	sendo	ensinado	e	
interpretado	elas	peguntam	sobra	cada	ponto.”	
		 		Egeria’s	Travels	(Peregrinação	de	Egeria)		



Caracterís-cas	espiritualmente	transformadoras	do	
Catecumenato:	
1.  Mentalidade	Missional	de	todos	os	cristãos:	pressão	social	de	

patrocinar	um	catecúmeno.	
2.  Instrução	comunal	
3.  Ênfase	na	conduta	correta,	não	apenas	na	crença	correta.	
4.  Patrocinadores:	crentes	eram	professores	e	alunos	ao	mesmo	

tempo.	
5.  Prestação	de	contas.	
6.  Disciplinas	Comunais/Prá6cas	cristãs	
13.  Rigor:		nenhum	cristão	pode	ser	um	expectador	espiritual		
14.  Vida	Integral:	cada	vocação	pesoal	e	par6cular	es6lo	de	vida	é	

discu6do.	



Ao	fim	da	quaresma,	catecúmenos	eram	ba6zados.			
O	Bas6mo	era	uma	drama6zação,	onde	o	evangelho	não	era	
apenas	ouvido	mas	também	visto	e	experimentado.		Durante	o	
ba6smo,	dezenas	de	textos	bíblicos	eram	simbolicamente	
ilustrados	através	de	ações	tais	como	procissões,	despir,	arte,	
arquitetura,	muita	água,	ensopamento,	perguntas,	roupa	branca,	
unção	com	óleo,	imposição	de	mãos,	primeiro	ósculo	santo,	leite	
e	mel,	pão	e	vinho.	
O	Ba6smo	era	uma	experiência	transformadora	insequecível.		No	
ensino	e	cuidado	pastoral,	os	pastores	poderiam	con6nuar	a	
lembrar	as	pessoas	de	sua	experiência	no	ba6smo	e	de	sua	
iden6dade	cristã	central.	



Ba-smo		
proclama	o	Evangelho	e	nos	dá	uma	iden-dade:	

	
➢  Eu	pertenço	a	Jesus:	fomos	unidos	a	Cristo	em	sua	morte	e	

ressurreição	(Rm	6:3;	Cl	2:12;	Mc	10:38)	

➢  Eu	pertenço	à	comunidade	de	Jesus,	eu	entrei	na	Igreja	(1	Co.	12:13;	Gl.	
3:26-28)	

➢  o	Espírito	Santo	está	trabalhando	(At	2:38;	1	Co.	6:11)	
➢  perdão	de	pecados	está	sendo	proclamado	(At	2:38;	22:16;	1	Pd	3:21;	Hb.	10:22)	
➢  Nova	vida	(novo	nascimento)	é	possível		(Jo	3:5;	Tt	3:5)		



Quem	é	você?	
Esta	é	minha	iden6dade:	

Eu	pertenço	a	Jesus.	
Eu	pertenço	à	comunidade	de	Jesus.		Nessa	

comunidade,	
	 	o	Espírito	Santos	está	trabalhando	em	mim,	
	 	perdão	de	pecados	é	proclamado	a	mim,	
	 	e	eu	estou	nascendo	para	uma	nova	vida.	

Quem	é	você?		EU	SOU	BATIZADO.	



Cerimonias pré-batismo 
	
a. 	Renúncia	&	Adesão	(Mt.	6:24;	Lc	16:13) 	 		Por	que?	
	

b. 	Conduzido	ao	Ba6stério	(Mc	15:22;	Mc	15:46	) 		Por	que?	 		
	
c.  Remoção	das	roupas		 		 		 	 		 		Por	que?	

		(Gn.	2:25;	Cl.	3:9-10;	Ef.	4:22-24;	Jo	19:23-25) 		

	
	



d. 	Unção	pré-ba6smo 	 	 	Por	que?		
	

Lc	10:34	
	O	Bom	Samaritano	[Cristo]	“enfaixou	suas	feridas,	colocando	óleo	e	vinho.”	

Tg	5:14	
	“Está	alguém	enfermo?		Chamem	os	presbíteros	da	igreja	e	façam	a	oração	e	

unjam-no	com	óleo	no	nome	do	Senhor.”	
Mc	6:13	

	Os	doze	“expulsaram	muitos	demônios	e	ungiram	muitos	doentes	com	óleo	e	
os	curaram.”	
	Hb.	1:9;	Sl.	45:7;	Rm.	11:24;	Sl.	23:4-5;	etc.		



e.  Água:		 		
	 	Água	corrente	de	preferência 	 	 	Por	que?	

Gn.	1:2	
Ex.	14:21	
Mt.	3:16;	Mc	1:10;	Lc	3:22	
Jo	5:3	
Jo	7:37-39 	 	 		
Ap.	22:1	

	
	 	Água	fria	de	preferência 	 	 	 	Por	que?	



	
Jo	7:37-39	
			“Jesus	levantou-se	e	disse	em	alta	voz:	"Se	alguém	tem	
sede,	venha	a	mim	e	beba.	Quem	crer	em	mim,	como	
diz	a	Escritura,	do	seu	interior	fluirão	rios	de	água	viva".	
Ele	estava	se	referindo	ao	Espírito,	que	mais	tarde	
receberiam	os	que	nele	cressem.	Até	então	o	Espírito	
ainda	não	6nha	sido	dado,	pois	Jesus	ainda	não	fora	
glorificado.	



Imersão  
em nome da Trindade 

Por	que	imersão?				
Por	que	3	vezes? 		

	
	



Ba6stério	octagonal	em	Florença	(5°	século).			
Por	que	8	lados?	
	



	
		
	Casa	de	oração	em	Dura-Europos	(231	A.D.):		fonte	
retangular	no	canto.	Por	que	este	formato?	



	Ba6stério	em	Éfeso.			
	Por	que	este	formato?	



	Outro	ba6stério	em	
Éfeso.		Por	que	esta	
forma?		Por	que	3	
degraus?	



		
	
Pinturas	nas	catacumbas.	Por	que	o	Bom	Pastor	era	a	arte	mais	popular	

nos	espaços	de	ba6smo?	



Ves6do	em	uma	veste	branca	
		Por	que?	

	
Gl.	3:27	

	“pois	os	que	em	Cristo	foram	ba6zados,	de	Cristo	se	reves6ram.” 		
2	Co.	5:1-5	

	“desejamos	estar	ves6dos	com	nossa	habitação	celes6al,	por	isso	.	.	.	Não	
seremos	encontrados	nus.”	



Ves6do	em	uma	veste	branca	
	Mc	14:51-52				

“Um	jovem,	ves6ndo	apenas	um	lençol	de	linho,	estava	
seguindo	a	Jesus.	Quando	tentaram	prendê-lo,	

ele	fugiu	nu,	deixando	o	lençol	para	trás.”		
	Mc	15		
	 		morte	e	ressurreição	de	Cristo	
	Mc	16:5		
	 	“Entrando	no	sepulcro,	viram	um	jovem	ves6do	de	roupas	
brancas	assentado	à	direita,	e	ficaram	amedrontadas.”	



Selo	Espiritual 	 	Por	que?	
	Unção	do	ba6zado	como	profeta,	sacerdote,	e	rei:	
	 	1	Sm.	10:1;	16:1-13;	2	Rs	9:6;	Ex.	19:6;	1	Pd	2:5,	9;	 	 	
	Ap.	1:6;	5:10;	etc.					 	 		
	Veja	também	Lc	4:16;	At	4:27;	At	10:38;		
	 	Mt.	3:16;	Mc	1:10;	Lc	3:22;	Ap.	7:3;		
	 	Rm.	6:16-23;	At	8:14-17;	At	19:1-7;		
	 	Hb.	6:2;	2	Co.	1:21-22;	Ef.	1:13;	4:30;		
	 	1	Jo	2:20,	27;	etc.	



Os	novos	ba6zados	entram	no	espaço	de	adoração,	são	saudados,	e	trocam	o	
beijo	da	paz	pela	primeira	vez.	 	 	 	 		Por	que?	
Uma	mistura	de	leite	e	mel	é	oferecida	aos	novos	ba6zados	junto	com	o	pão	e	o	
vinho	da	eucaris6a. 	 	 	Por	que?	
Eucaris6a	é	a	única	parte	da	iniciação	que	é	repe6da	ao	longo	da	vida	do	
ba6zado.	



	
Se	uma	congregação	ba6za	

		aspergindo		algumas	gotas	de	água	
		que	quase	sempre	está	morna	
		e	não	é	corrente	
		e	em	uma	fonte	que	parece	uma	banheira	de	passarinho	
		(frequentemente	6rada	de	cena	na	maioria	dos	domingos)	
		e	ninguém	jejua	de	antemão…	

	
Algumas	dessas	coisas	importam?	

 
 
 

Como podemos celebrar o batismo de forma criativa hoje? 



Como podemos celebrar o batismo de forma criativa 
hoje? 
 
 
Como podemos relembrar nossa identidade batismal 
de forma criativa hoje? 

  



 
 
Como podemos celebrar de 
forma criativa nosso Batismo 
hoje? 

  

O	Ba6smo	nos	dá	uma	iden6dade	







	
Os	slides	que	seguem	NÃO	serão	usados	





	
Rm.	11:24					“...cortado	da	oliveira	brava...e	
enxertado	na	oliveira	boa....”			

	
Cirilo	de	Jerusalem:	unção	é	um	simbolo	da	riqueza	
que	o	candidato	compar6lha	de	Cristo	a	verdadeira	
oliveira.	

Pre-bap6smal	Anoin6ng	



Cerimônias pré-batismo 
a. 	Renúncia	&	Adesão	(Mt.	6:24;	Lc	16:13)		 		Por	que?	
b. 	Conduzido	ao	ba6stério	(Mc	15:22;	Mc	15:46	) 	 		 		Por	que?			
	
	
	
	
	
	
	
c. 	Remoção	das	vestes	(Gn.	2:25;	Cl.	3:9-10;	Ef.	4:22-24;	Jo	19:23-25) 		Por	que?	 		

	
	



Ba6smo	de	Cristo	com	os	Reformadores	
(Lucas	Cranach	o	Jovem,	1565).	



	Ressurreição	
de	Cristo	com	
os	
Reformadores		
	(Lucas	Cranach	o	
Jovem,	1556).		



	Didaké	(c.	100	A.D.):	
	 	“Agora	sobre	o	ba6smo:	assim	que	se	deve	ba6zar.	Dê	instruções	
públicas	sobre	todos	esses	pontos,	e	então	imerja	em	água	corrente,	
“em	nome	do	Pai	e	do	Filho	e	do	Espírito	Santo.”		Se	você	não	6ver	
água	corrente,	imerja	em	alguma	água.		Se	não	for	possível	fria,	então	
em	morna.		Se	você	não	6ver	nenhuma,	então	derrame	água	na	cabeça	
três	vezes	“em	nome	do	Pai,	Filho,	e	Espírito	Santo.”	Antes	do	Ba6smo,	
o	que	está	ba6zando	e	o	que	está	sendo	ba6zado	devem	jejuar,	e	
quaisquer	outros	que	puderem.	E	você	precisa	dizer	ao	que	está	sendo	
ba6zado	para	jejuar	um	ou	dois	dias	antes.”	

Tipo	de	água	



	
	O	Bom	Pastor	cercado	por	seu	rebanho:	pintura	nas	paredes	de	gesso	
da	catacumba	de	Domi6lla	em	Roma.	



	O	Bom	Pastor,	Catacumba	de	
Priscilla	


