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Por que é importante se batizar?
“Cada um de vocês seja batizado.” — Atos capítulo 2 versículo 38.

Cântico 34 Andarei em integridade

[Quadro] O que vamos ver

O batismo é um passo muito importante na vida de um estudante da Bíblia. Mas o que motiva uma pessoa a se batizar? Resumindo em uma palavra: amor. Neste estudo, vamos ver o que devemos amar, a quem devemos amar e como nossa vida vai ser depois do batismo. [Fim do quadro.]

Pergunta 1 a 2. O que é comum ver no dia do batismo, e o que vamos considerar neste estudo?
1 Você já viu um grupo de candidatos ao batismo num congresso ou numa assembleia? Quando eles respondem às duas perguntas antes do batismo, dá para ouvir a determinação na voz deles. Você vê os familiares e amigos cheios de orgulho. E quando saem da água, você ouve os aplausos e vê um grande sorriso no rosto de quem se batizou. Em média, milhares de pessoas toda semana dão esse passo, se tornando Testemunhas de Jeová dedicadas e batizadas.
2 E você? Se está pensando em se batizar, saiba que você é uma pessoa muito especial neste mundo em escuridão; você está “buscando a Jeová”. (Salmo 14 versículos 1,2) Quer seja jovem ou mais velho, este estudo foi feito para você. E se você já for batizado, este estudo vai fortalecer a sua determinação de continuar servindo a Jeová para sempre. Então vamos considerar três motivos que temos para servir a Jeová.
Você ama a verdade e a justiça
Pergunta 3. Por que os servos de Jeová amam o que é verdadeiro e justo? (Salmo 119 versículos 128, 163)
3 Jeová disse para seu povo ‘amar a verdade’. (Zacarias capítulo 8 versículo 19) E Jesus falou para seus discípulos se empenharem pela justiça. (Mateus capítulo 5 versículo 6) Isso quer dizer que devemos ter um forte desejo de fazer o que é certo aos olhos de Deus. Você ama o que é verdadeiro e justo? Temos certeza que sim. Sem dúvida, você odeia a mentira e tudo o que é mau. (Leia Salmo 119 versículos 128, 163.) Quem fala mentiras imita a personalidade de Satanás, o governante deste mundo. (João capítulo 8 versículo 44; Capítulo 12 versículo 31) Um dos objetivos de Satanás é manchar o nome santo de Jeová. Desde a rebelião no jardim do Éden, Satanás está espalhando mentiras sobre Deus. Ele tenta fazer as pessoas pensarem que Jeová é um Governante egoísta, desonesto e que nega coisas boas aos humanos. (Gênesis capítulo 3 versículos 1,4,5) Essas mentiras têm envenenado a mente e o coração de muitos. Quando uma pessoa escolhe não ‘amar a verdade’, Satanás pode influenciá-la a fazer todo tipo de coisas injustas e más. — Romanos capítulo 1 versículos 25 a 31.
[Leitura dos textos de] Salmo 119 versículo 128: Assim, considero corretas todas as tuas instruções; Odeio todo caminho de falsidade.
Salmo 119 versículo 163: Odeio a falsidade, eu a detesto. Eu amo a tua lei. [Fim da leitura.]
Página 3 [Descrição da imagem:] Satanás usa uma serpente para falar com Eva.
Legenda: Satanás tem manchado a reputação de Jeová já por milhares de anos, e continua fazendo isso (Veja os parágrafos 3 e 4.)
Pergunta 4. Como Jeová tem mostrado que é o “Deus da verdade”? (Veja também a imagem.)
4 Jeová é o “Deus da verdade” e, de modo bondoso, ele ensina a verdade a quem o ama. (Salmo 31 versículo 5) Dessa forma Jeová ajuda quem é sincero a não ser enganado pelas mentiras de Satanás. Ele também ensina seus servos a serem honestos e justos. Assim, aqueles que amam a Jeová têm certa medida de amor próprio e paz. (Provérbios capítulo 13 versículos 5,6) Desde que você começou a estudar a Bíblia, talvez já tenha sentido Jeová te ajudar dessa forma. Você aprendeu que o modo de Jeová fazer as coisas é o melhor para as pessoas em geral e também para você pessoalmente. (Salmo 77 versículo 13) Por isso, você quer fazer o que Deus diz que é justo. (Mateus capítulo 6 versículo 33) Você quer defender a verdade e provar que tudo o que Satanás disse sobre nosso Deus é mentira. Como você pode fazer isso?
Pergunta 5. Como você pode deixar claro que apoia o que é verdadeiro e justo?
5 Você pode viver de uma maneira que deixe claro para todos que você rejeita as mentiras de Satanás, apoia a verdade e quer ser governado por Jeová e obedecer a ele em tudo. Mas como você pode fazer isso? Faça uma oração a Jeová, prometa servi-lo para sempre e, depois, torne isso público por meio do batismo. O amor pelo que é verdadeiro e justo é um forte motivo para querer se batizar.
Você ama a Jesus Cristo
Pergunta 6. Que motivos o Salmo 45 versículo 4 nos dá para amar a Jesus Cristo?
6 Por que você ama a Jesus Cristo? No Salmo 45 versículo 4 encontramos bons motivos para amá-lo. (Leia.) Jesus ama a verdade, é humilde e justo. Se você ama o que é justo, é natural que você também ame a Jesus Cristo. Afinal, ele defendeu com coragem o que é verdadeiro e justo. (João capítulo 18 versículo 37) Mas como Jesus mostrou que devemos ser humildes?
[Leitura do texto de] Salmo 45 versículo 4: E no seu esplendor avance para a vitória; Cavalgue pela causa da verdade, da humildade e da justiça, E a sua mão direita realizará atos atemorizantes. [Fim da leitura.]
Pergunta 7. O que você mais admira na humildade de Jesus?
7 O exemplo de Jesus mostra que devemos ser humildes. Ele sempre dá toda a glória para seu Pai, nunca para si mesmo. (Marcos capítulo 10 versículos 17,18; João capítulo 5 versículo 19) Como esse exemplo de humildade faz você se sentir? Sem dúvida, você se sente ainda mais motivado a amar a Jesus e segui-lo. Mas por que Jesus é humilde? Porque Jeová é humilde, e Jesus ama seu Pai e imita perfeitamente as qualidades dele. (Salmo 18 versículo 35; Hebreus capítulo 1 versículo 3) Isso com certeza faz você querer conhecer ainda mais a Jesus.
Pergunta 8. Por que amamos ter Jesus como nosso Rei?
8 Nós amamos ter Jesus como nosso Rei porque ele é o Governante ideal. O próprio Jeová o treinou e o designou para isso. (Isaías capítulo 50 versículos 4,5) E lembre-se que Jesus abriu mão de muitas coisas por amor a nós. (João capítulo 13 versículo 1) Sendo nosso Rei, Jesus merece nosso amor. Ele disse que seus verdadeiros amigos, aqueles que realmente o amam, são aqueles que obedecem aos seus mandamentos. (João capítulo 14 versículo 15; Capítulo 15 versículos 14,15) É um privilégio ser amigo do Filho de Deus!
Pergunta 9. Como nosso batismo é parecido com o de Jesus?
9 Um dos mandamentos de Jesus é que seus seguidores se batizem. (Mateus capítulo 28 versículos 19,20) Ele mesmo deu o exemplo nisso. É verdade que o batismo de Jesus é diferente do nosso batismo em alguns pontos. (Veja o quadro “Como o batismo de Jesus é diferente do batismo de seus seguidores?”.) Mesmo assim, os dois batismos têm pontos em comum. Por exemplo, quando Jesus se batizou, ele se apresentou para fazer a vontade de seu Pai. (Hebreus capítulo 10 versículo 7) De modo parecido, quando nos batizamos, demonstramos de maneira pública que dedicamos nossa vida a Jeová. A partir desse momento, a coisa mais importante é fazer a vontade de Deus, e não a nossa. Assim, seguimos o exemplo de Jesus.

Página 5
[Quadro] Como o batismo de Jesus é diferente do batismo de seus seguidores?

O batismo de Jesus:
Ele não precisou se dedicar a Jeová porque já tinha nascido numa nação dedicada a Deus. — Êxodo capítulo 19 versículos 4 a 8.
Ele era um homem perfeito. Por isso, não precisava se arrepender de algum pecado ou orar a Deus pedindo perdão para ter uma consciência limpa. — Hebreus capítulo 4 versículo 15; Primeira Pedro capítulo 2 versículo 22.
[Descrição da imagem:] Logo após o batismo de Jesus, enquanto ainda estão de pé dentro da água, Jesus e João Batista escutam uma voz vinda do céu.

O batismo de seus seguidores:
No passado, quem nascesse na nação de Israel já era automaticamente dedicado a Jeová. Mas hoje não existe uma nação que já seja dedicada a Jeová. (Atos capítulo 10 versículos 34,35) Por isso, os seguidores de Jesus precisam se dedicar a Deus antes de se batizar.
Por sermos imperfeitos, só podemos nos batizar se nos arrependermos de nossos pecados e orarmos a Jeová pedindo uma consciência limpa. — Atos capítulo 2 versículo 38; Primeira Pedro capítulo 3 versículo 21.
[Descrição da imagem:] Uma mulher sendo batizada. [Fim do quadro.]

Pergunta 10. Como você pode mostrar que ama a Jesus?
10 Você já acredita que Jesus é o Filho unigênito de Deus e que ele foi escolhido para governar a Terra como Rei. Você sabe que Jesus imita perfeitamente a humildade de seu Pai. Além disso, você aprendeu que Jesus alimentou os que passavam fome, consolou os desanimados e até mesmo curou os doentes. (Mateus capítulo 14 versículos 14 a 21) E você está vendo como Jesus lidera as congregações hoje. (Mateus capítulo 23 versículo 10) Você sabe que, como Rei do Reino de Deus, ele vai fazer ainda mais coisas no futuro. Então, depois de pensar em tudo isso, como você pode mostrar que ama a Jesus? Imitando o exemplo dele. (João capítulo 14 versículo 21) E para isso, é preciso se dedicar a Jeová e se batizar.
Você ama a Jeová
Pergunta 11. Qual é o motivo mais importante para alguém se batizar?
11 Qual é o motivo mais importante que temos para nos batizar? Jesus deu a resposta quando falou sobre o maior mandamento que Deus nos deu. Ele disse: “Ame a Jeová, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de toda a sua força.” (Marcos capítulo 12 versículo 30) Você sente que ama a Jeová dessa maneira?
Pergunta 12. Por que você ama a Jeová? (Veja também a imagem.)
12 Existem muitos motivos para se amar a Jeová. Por exemplo, você aprendeu que ele é “a fonte da vida” e que ele nos dá “toda boa dádiva e todo presente perfeito”. (Salmo 36 versículo 9; Tiago capítulo 1 versículo 17) Todas as coisas boas que você tem na vida vieram de Jeová, que é um Deus amoroso e generoso.
Página 6 [Descrição da imagem:] Conjunto de imagens: Presentes de Jeová. 1. Uma variedade de alimentos. 2. Uma família feliz comendo ao ar livre. 3. Jesus pendurado na estaca.
Legenda: Todas as coisas boas que você já teve e ainda vai ter vêm de Jeová (Veja os parágrafos 12 e 13.)
Pergunta 13. Por que o resgate é um presente tão maravilhoso?
13 O sacrifício de Jesus foi um presente maravilhoso que Jeová nos deu. Por que podemos dizer isso? Por exemplo, você já parou para pensar em como Jeová e Jesus são próximos? Jesus disse: “O Pai me ama” e “eu amo o Pai”. (João capítulo 10 versículo 17; Capítulo 14 versículo 31) Jeová e Jesus passaram bilhões de anos juntos, e por isso o relacionamento deles é muito forte. (Provérbios capítulo 8 versículos 22,23,30) Agora, pense na dor que Jeová sentiu ao permitir que seu Filho amado sofresse e morresse! Jeová deixou isso acontecer para nos dar a oportunidade de ter vida eterna. Fica claro que Jeová ama muito você e toda a humanidade. (João capítulo 3 versículo 16; Gálatas capítulo 2 versículo 20) O resgate é o maior motivo que temos para amar a Jeová.
Pergunta 14. Qual é o melhor objetivo que podemos ter na vida?
14 Seu amor por Jeová foi aumentando à medida que você aprendia mais sobre ele. Com certeza você quer continuar se achegando a ele para sempre. Mas será que isso é possível? Sim. Jeová pede para você alegrar o coração dele. (Provérbios capítulo 23 versículos 15,16) Você pode fazer isso por meio de suas palavras e ações. Assim, seu modo de vida vai mostrar que você realmente ama a Jeová. (Primeira João capítulo 5 versículo 3) Esse é o melhor objetivo que você pode ter na vida.
Pergunta 15. Como você pode mostrar que ama a Jeová?
15 Como você pode mostrar que ama a Jeová? Primeiro, faça uma oração especial se dedicando a ele, ou seja, prometendo servi-lo para sempre. (Salmo 40 versículo 8) Depois, mostre a outros que você já se dedicou a Jeová por meio do batismo. Como vimos neste estudo, o batismo é um passo muito importante. Você vai dar início a uma nova vida, vivendo não mais para você, mas para Jeová. (Romanos capítulo 14 versículo 8; Primeira Pedro capítulo 4 versículos 1,2) Isso pode parecer uma decisão muito grande, e realmente é. Mas ela abre as portas para a melhor vida que existe. Como assim?
Pergunta 16. De acordo com o Salmo 41 versículo 12, como Jeová vai recompensar aqueles que dedicam a vida a ele?
16 Jeová é a Pessoa mais generosa que existe. Não importa o quanto você sacrifique por ele, Jeová sempre vai te dar muito mais. (Marcos capítulo 10 versículos 29,30) Ele vai te dar a vida mais interessante e recompensadora que você pode ter, mesmo neste mundo mau que está prestes a acabar. E isso é só o começo. Depois de se batizar, você pode continuar servindo ao seu amoroso Pai celestial para sempre. O amor entre você e Jeová vai continuar aumentando, e você vai viver pela eternidade, assim como ele. — Leia Salmo 41 versículo 12.
[Leitura do texto de] Salmo 41 versículo 12: Tu me sustentas por causa da minha integridade; Tu me manterás na tua presença para sempre. [Fim da leitura.]
Pergunta 17. O que você pode dar a Jeová que ele ainda não tem?
17 Quando você dedica sua vida a Deus e se batiza, você tem o privilégio de dar algo muito valioso para Jeová. Todas as coisas boas e cada momento feliz que você já teve foram presentes dele. Em troca, você pode dar a Jeová sua lealdade e seu serviço de coração, algo que ele ainda não tem, mesmo sendo o Dono dos céus e da Terra. (Jó capítulo 1 versículo 8; Capítulo 41 versículo 11; Provérbios capítulo 27 versículo 11) Com certeza, esse é o melhor modo de usarmos nossa vida. Sem dúvida, o melhor motivo que existe para alguém se batizar é o amor por Jeová.
Por que esperar?
Pergunta 18. Que perguntas você pode se fazer?
18 Você quer se batizar? Essa é uma decisão que só você pode tomar. Mas talvez seja bom se perguntar: ‘Por que eu ainda não me batizei?’ (Atos capítulo 8 versículo 36) Pense nos três pontos que vimos neste estudo. Primeiro, você ama o que é verdadeiro e justo. Pergunte-se: ‘Eu quero viver num mundo em que todos vão falar a verdade e fazer o que é justo?’ Segundo, você ama a Jesus. Pergunte-se: ‘Eu quero ter o Filho de Deus como Rei e quero seguir seu exemplo?’ Terceiro, e o mais importante, você ama a Jeová. Pergunte-se: ‘Eu quero servir a Jeová e assim alegrar o coração dele?’ Se sua resposta a todas essas perguntas foi sim, então por que esperar? — Atos capítulo 16 versículo 33.
Pergunta 19. Como Jesus mostrou que não precisamos ter medo de nos batizar? (João capítulo 4 versículo 34)
19 Se você tem receio de se batizar, pense em algo que Jesus disse. (Leia João capítulo 4 versículo 34.) Jesus comparou fazer a vontade de Deus com o alimento. O alimento é bom para nós, e tudo que Jeová pede para fazermos também é bom para nós. Jeová não quer que a gente faça nada que possa nos prejudicar. Então, já que Jeová pede para nos batizarmos, você pode ter certeza que isso vai ser bom para você. (Atos capítulo 2 versículo 38) Pense no seguinte: Você não teria receio de comer uma comida saborosa, não é mesmo? Então, por que ter receio de se batizar?
[Leitura do texto de] João capítulo 4 versículo 34: Jesus lhes disse: “Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. [Fim da leitura.]
Pergunta 20. O que vamos ver no próximo estudo?
20 Por que esperar? Muitos respondem a essa pergunta da seguinte maneira: “Eu ainda não estou pronto.” A decisão de se dedicar a Jeová e se batizar é a mais importante que você vai tomar na sua vida. Então pode ser que você precise mesmo pensar com cuidado nessa decisão, e talvez exija esforço e leve algum tempo até que esteja pronto. Mas, se você realmente quer se batizar, o que você pode fazer para se preparar? Vamos ver a resposta a essa pergunta no próximo estudo.

[Quadro] Como você responderia?

 Como o amor pelo que é verdadeiro e justo pode motivar você a se batizar?
 Por que amar a Jesus faz você querer se batizar?
 Por que amar a Jeová faz você querer se batizar? [Fim do quadro.]

Cântico 28 Quem pode ser amigo de Jeová?


