
 

Pedro diz (38): “Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito 
Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando 
a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele”. 

Enquanto Pedro falava, o Espírito Santo foi derramado na vida da 
família de Cornélio e todos foram cheios do carisma de Deus e falaram em 
outras línguas.  

A obediência de Jesus, no Batismo e na Cruz, trouxe salvação para 
Cornélio e sua família. Pedro obedece e evangeliza em Cesareia Marítima. 
Nós também precisamos obedecer e testemunhar da graça salvadora a 
todos os homens e mulheres, todos os lugares. 
 
Conclusão: 
 Hoje vemos que o Batismo foi o início da Missão do Senhor. 
Iniciou Sua Missão em obediência a toda a justiça do Pai. Seu ministério 
foi abençoado e transformador. Com o seu batismo Ele nos mostrou o 
caminho para uma nova vida frutífera e feliz. Devemos seguir seus passos 
e trabalhar na seara de Deus.   
 
Oração  
Ó Pai Celestial, que, no Batismo de Jesus, no Jordão, o proclamaste teu 
amado Filho e o ungiste com o Espírito Santo; concede que todos os 
batizados em seu nome guardem constantes a aliança que estabeleceste e, 
com ousadia, o confessem Senhor e Salvador, o qual vive e reina contigo e 
com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

             
 

 
 
 
 
 

 
Batismo do Senhor 

A Obediência do Senhor 
Is 42.1-7 / Sl 29 / At 10.34-38 /Mateus 3.13-17 

 
No domingo após a Festa da Epifania (Manifestação do Senhor), 

celebramos a Solenidade do Batismo do Senhor no rio Jordão. Está festa 
existe desde o II século no Egito. É o dia onde meditamos no mistério do 
Batismo como um ato de obediência e santidade.  Neste ritual tem início o 
ministério do Senhor. É um caminho de obediência que deve ser seguido 
por todos os discípulos/a de Jesus.    
 
I. A Obediência e o Batismo do Filho - Mateus 3.13-17 

Mateus 3.13-17 narra que o Senhor Jesus caminhou da Galiléia a 
Judéia para ser batizado por João Batista no Jordão.  

     DISCIPULADO 
Roteiro para Células Metodistas 

15 de janeiro de 2017. Ano V – Roteiro 261 
 Igreja Metodista de Vila Isabel – A Igreja que Caminha no Discipulado 

 



João 1.28 diz: “Isto se passava em Betânia, do outro lado do Jordão 
onde João Batista batizava”. Jesus foi batizado do lado oriental do rio, 
(hoje no território da Jordânia) num lugar chamado Bethabara ou Betânia 
(esta Betânia que o evangelista apresenta é diferente da Betânia próxima a 
Jerusalém, onde morava Lázaro, e suas irmãs Marta e Maria).  

A narrativa dos sinóticos (Mateus, Marcos e Lucas) aponta à região 
de Jericó as margens do Jordão, no deserto, como o local do batismo. O 
texto nos descreve que João Batista estava pregando um batismo de 
conversão no deserto da Judéia quando batizou Jesus (Mateus 3.1-13). Por 
isso, entendemos que, de Nazaré a Jericó, pela via do vale do Rio Jordão, 
Jesus caminhou 98 km para obedecer a vontade do Pai.  

Além de caminhar 98 km, também se posicionou em humildade 
para receber o Batismo de João Batista. Quando João tentou dissuadi-lo, 
Ele responde (15): “Deixa por enquanto, porque, assim, nos convém 
cumprir toda a justiça”.  

Na obediência a toda a justiça, (16) “se lhe abriram os céus, e viu o 
Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele”. 

A obediência também o levou a ouvir a voz do Pai dizendo (17): 
“Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo”. 

A nossa obediência aos princípios do Senhor, garante que a graça 
de Deus em nossa vida seja frutífera. É com a obediência que teremos o 
auxílio do Espírito Santo e o apoio do Pai e do Filho.  

 
 
 

II. Obediência e a Missão do Filho - Is 42.1-7  
 A Missão do Senhor Jesus tem início no Seu batismo. Por isso, o 
profeta Isaías (Is 42.1-7) fala da Missão do Messias a partir de sua 
consagração no Rio Jordão.  
 Ele profetiza que o Messias seria um servo sustentado pelo Pai, 
escolhido e amado, e que, mediante o Espírito Santo, pregaria aos gentios 
(1). 
 Em sua primeira vinda, não exerceria a punição ou o juízo, mas a 
misericórdia (2,3): “Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida 
que fumega”. 
 Terá perseverança para pregar o direito, e o mundo esperará sua 
doutrina (evangelho) (4). 
 O profeta diz que o Pai deu a seguinte ordem ao Filho (5-7): “Eu, o 
SENHOR, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te 

farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios; para abrires os 
olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere, os que jazem 
em trevas”. 
 Jesus foi obediente ao Batismo e a Missão. Assim também a nossa 
obediência precisa nos levar ao Batismo e a Missão que segue logo após o 
sacramento. Não somos batizados apenas para ir ao céu. Somos batizados 
para trabalhar no Reino em obediência e santidade.  
 
III. A Obediência e a Glória do Filho – Salmo 29. 
 O Salmo 29 é um cântico messiânico que fala da glória do Filho 
obediente. 
 A obediência do Filho foi perfeita ao Pai. Hebreus 5.8 diz: “Ainda 
que era Filho, aprendeu a obediência, por aquilo que padeceu”.  

O Salmo convoca a todos a tributar a glória e força ao Senhor (1). 
A adorá-lo na beleza de sua santidade (2), pois sua glória está sobre muitas 
águas (3). 

A voz do Senhor é poderosa e cheia de majestade (4). Toda a 
natureza se movimenta mediante a Sua voz (5-9). Ele é tão poderoso que 
preside os dilúvios (10), dá força ao seu povo e o abençoa com paz (11). 

Olhando para Jesus sendo batizado e contemplando seu ministério, 
paixão, morte e ressurreição, somos instigados a tributar ao Senhor o 
louvor devido ao seu santo nome. Tributamos a Cristo a glória e a força 
por sua obediência e missão.   
 
IV. A Obediência e a nossa Salvação - At 10.34-38 

A obediência do Filho gerou nossa salvação. 
Vemos em Atos dos Apóstolos o encontro maravilhoso de Pedro e 

Cornélio em Cesareia Marítima (At 10.1-33). 
Pedro sente-se tão abençoado com a salvação de um gentio, que 

inicia seu sermão falando da Salvação universal do Filho de Deus, Jesus 
Cristo. 

Atos 10.34-38 relata esta pregação que trouxe salvação e o 
derramamento do Espírito Santo sobre a família de Cornélio.  

O Apóstolo reconhece que Deus não faz acepção de pessoas (34). 
Em qualquer nação, mesmo não sendo judeu, Deus aceita aquele o teme e 
faz o que é justo (35). 

Ele anuncia que Jesus, o Senhor de todos, trouxe o Evangelho da 
paz (36) depois do seu batismo no Jordão (37).  


