
 

 
 

ICTUS, ICThUS ou  ou IChThUS  é a tradução no grego antigo para pei-xe. Esta palavra foi considerada pelos cristãos e cristãs primitivos como um acróstico da expressão Iesus Christos Theou Uios Soter, que quer dizer Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Foi um dos primeiros símbolos cri-stãos/ãs, juntamente com a cruz e continua a ser usado pelas denominações e igrejas cristãs. 
O símbolo Ictus também era utilizado para marcar catacumbas cristãs na época de perseguição aos cristãos/ãs. Outra utilidade era o uso para comu-nicação. Um cristão marcava um lugar com uma meia-lua para baixo, se o outro também fosse cristão, marcava a meia lua para cima, formando o sím-bolo Ictus. 
Fonte:  
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ictus adaptação para linguagem inclusiva. 

morte como em sua 
ressurreição 
(Romanos 6.3-5). 
 

Unigênito: O úni-
co gerado (João 1.14 
e João 3.16). 
 

Humanidade: Re-
lativo à natureza hu-
mana, ao gênero hu-
mano.  

Batismo: Cerimô-
nia em que se usa 
água e por meio da 
qual uma pessoa se 
torna membro de 
uma igreja cristã. O 
batismo é sinal de 
arrependimento, per-
dão e sinal visível da 
Graça de Deus (Atos 
2.38) e união com 
Cristo (Gálatas 3.26-
27), tanto em sua 

O que é? 

Nos  

tempos  

de jesus 

 

Próximo  

estudo: 

As tentações de   

jesus 1 

NÃO 
PERCA! 

Fonte das Imagens: Clipart.  

O batismo de  Jesus Cristo 
Texto Bíblico: Mateus 3.13–17 

O que vamos es-
tudar ? 
O batismo de Jesus 
e seu significado 
ministerial. 

Os quatro evange-
lhos relatam o even-
to:  

♦Mateus 3.13-17 

♦Marcos1.9-11 

♦Lucas 3.21-23  

♦João 1.32-34. 

 

Jesus foi batizado 
por João Batista. Na 
verdade, João não 
queria batizá-lo, por 
acreditar que Jesus 
não precisava do 
batismo que, no seu 
caso, referia-se ao 
perdão de pecados. 
Mesmo assim, Jesus 
foi batizado. 

Para que se 
cumprisse a 
justiça 

Jesus foi batiza-
do para que se 
cumprisse toda 
a justiça. Isto é 
o que está em 

Mateus. Leia 
Mateus 3.15.  

 

A justiça é  
propósito de 
Deus para o 

mundo.  

 

 

Deus quer 
que o mundo to-
do e todas as pes-

soas no mundo 
vivam em justiça.  

 

Amor e Justiça 
andam juntas na 

Bíblia. 

Por que será que Jesus foi batizado? 

O MINISTÉRIO DE JESUS CRISTO     

JUVENIS 

Estudo 1 

Oi Turm@!.  

Você sabia que se você foi 
batizado quando criança, 
não é preciso se batizar de 
novo? Isso mesmo! Se você 
deseja ser membro da igreja 
converse com seu pastor ou 
pastora, você fará a confir-
mação de fé, que significa 
confirmar o pacto que foi 
feito no batismo, isso está no 
artigo 9º dos Cânones (leis) 
da nossa Igreja.    
Bju Grande! 



Por que era huma-
no como as outras 
pessoas! 

Lucas 3.21 afirma a 
humanidade de Jesus a 
partir do batismo: “E 
aconteceu que, ao ser 
todo o povo batizado, 
também o foi Jesus”. 

Jesus era do povo, era 
gente, portanto, um 
ser humano. Embora 
fosse o Filho unigênito 
de Deus (João 3.16), 
era plenamente huma-
no. Assim, o batismo 
sinalizava isso: a hu-
manidade de Jesus. No 

batismo, Jesus assume 
que tem as caracterís-
ticas humanas sujeitas 
ao pecado, como todas 
as pessoas as têm . 
 

Porque era um  

sinal de nova vida! 
O próprio João Batista 
procura esclarecer o 
povo judeu sobre a 
vida da fé. João Batista 
ensinava: “Após mim, 
vem aquele que é mais 
poderoso do que eu... 

Eu vos tenho batizado 
com água; Ele porém, 
vos batizará com o 
Espírito San-
to” (Marcos 1.7-8). 
Estas palavras de João 
se referiam a Jesus. 
Jesus batizaria as pes-
soas com o Espírito 
Santo. Este batismo 

implicava uma nova 
vida; uma vida cheia 
de fé, de amor e de 
justiça. No caso de 
Jesus, Ele já possuía 
essa vida. No entanto, 
na hora do batismo, 
ela é confirmada com a 
descida do Espírito 
Santo sobre Ele. O 

Nossas limitações, fraquezas, enfermidades e a morte.  

 

  

 

Se Jesus foi humano como nós e venceu tudo, então, com a Sua 
ajuda, nós poderemos vencer também. 

Por que Jesus foi batizado? 
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Que características são essas?  

O que podemos concluir com isso? 

Por que Significa-
va o compromisso 
com a missão 
O batismo de Jesus 
significa o compromis-
so com a missão na 
construção do Reino 
de Deus, que ele assu-
me publicamente. No 
evangelho de João, 
logo .após o batismo, 

momento do batismo 
de Jesus representa a 
vida nova, de acordo 
com os planos de 
Deus. O ódio, a injus-
tiça e a descrença não 
mais dominarão.  
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 “Cordeiro de Deus” 
(João 1.36) e começa a 
reunir os seus primei-
ros discípulos. nova 
vida do Reino de Deus 

            Sala de bate-papo: 
 

1- Você já foi batizado/a? (   ) sim               (   ) não 

2- Se a resposta a pergunta 1 for não comente: O que te impede de decidir batizar-se? 

3- Você ainda tem dúvidas sobre o batismo? Quais são? 

4- Você se sente à vontade para conversar sobre o Evangelho com seus amigos e ami-
gas que ainda não conhecem a Jesus? (  ) sim (   ) não 

5- Se a resposta a pergunta 5 for sim  responda: Como você fala do evangelho? Tem 
alguma estratégia especial? Partilhe com o grupo. 

6- Se a resposta a pergunta 5 for não responda:Quais as dificuldades que você encontra 
para falar sobre Jesus? Como pode  superá-las? 

 Batismo para Jesus 
significava missão, ou 
seja, testemunhar a 
todas as pessoas a  nova vida do  Reino de Deus.  

O batismo de Jesus 

significava mais que  

usufruir a nova vida, 

era acima de tudo 

compartilhá-la com 

todas as pessoas. 


