Casas Abertas
Estudos Diversos
Batismo
No texto de Efésios 4:4-7, observe o que temos em comum, não em nossas
diferenças:
“Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma
só esperança da vossa vocação; Um só Senhor, uma só fé, um só batismo; Um só
Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós. Mas a graça
foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo.”
Um só Batismo! Nos dias de hoje, o batismo não tem sido algo “em comum”
entre os cristãos.
Argumentos para rebaixar o batismo a um plano inferior não faltam:
●

"O ladrão que esteve com Jesus na cruz não foi batizado (por não

ter oportunidade), sendo assim, o batismo não é importante, pois Jesus lhe
disse que naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso. Então, se ele não foi
batizado, o batismo não é importante”;
●

“Conheço casos de pessoas que não foram batizadas e vivem em

santidade”;
●

“Mas Lutero era um homem de Deus e cria em seu batismo

infantil”, ou
●

“Não quero ofender meus parentes com meu batismo” e etc...
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Não podemos dirigir nossas vidas pela experiência dos homens, mas pela
palavra de Deus. Não queremos ofender Deus por colocar suas ordenanças em
segundo lugar.

Jesus, o exemplo.
Jesus fez muitos milagres, prodígios e sinais (At 2:22). Jesus curou enfermos,
deu vista aos cegos, ressuscitou mortos, andou sobre as águas, multiplicou
alimentos, pregou às multidões, fez discípulos, ensinou como agradar ao Pai. Com
que poder ele fez isso? Ele não fez nada como Deus. Ele havia se esvaziado da forma
de Deus e vivia como homem. Portanto, assim como eu e você, Ele necessitava do
poder do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Jesus fez muitas outras coisas que
não estão escritas (Jo 20:30) mas o que foi escrito é para que creiamos Nele (Jo
20:31)!
Ao lermos Mt 3:13-17, você consegue perceber:
●

A alegria de Deus?

●

O prazer de Deus sobre seu Filho?

●

Palavras amorosas ditas logo após que ato de Jesus? O Batismo.

Naquele instante, novamente, um esvaziamento de Jesus, assumindo a
limitação como homem. (Filipenses 2:7) Jesus é o exemplo do que um homem deve
ser e fazer para agradar a Deus.
Jesus colocou o batismo no início da caminhada cristã Mt 28:18-20. Primeiro,
batizar e depois, ensinar a guardar as coisas que Ele ordenou. Não diz que é para
primeiro ensinar e depois batizar.
Em Mc 16:16, texto é forte, intenso e claro. “Quem crer e for batizado será
salvo”, não há nenhum motivo para separarmos crer de batizar; batizar é o único ato
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continuo ao crer. Na incredulidade do que foi dito pelo Mestre, muitos vivem como
se Jesus tivesse dito: “Quem crer e for salvo será batizado”. Diante do exposto, que
autoridade temos para trocar as palavras do Senhor? Por que a maior parte da igreja
crê que o batismo não é importante para a salvação? Julgam como um acessório?
Jesus estava entusiasmado e exagerou um pouco quando assim falou sobre o
Batismo? Sabemos que não! Portanto, vamos devolver-lhe a autoridade e nos
arrependermos da incredulidade em Suas Palavras!1 Creia no que Jesus disse (João
14:24)

O exemplo dos Apóstolos.

Esse é outro passo que está associado à porta. Pedro comandou "Arrependeivos, e sede batizados" (Atos 2:38) - não há nenhuma razão para inverter esta ordem
ou separar arrepender de batizar. Batismo não é para depois de algum tempo de vida
cristã, em nossos dias, se a Palavra fosse anunciada a beira de rios, lagos e etc., os
pregadores não pediriam para levantar mãos, ir à frente, mas sim: entrem nas águas!
Atos 2:38. Na época do Novo Testamento, o batismo era inquestionavelmente uma
prova clara de conversão, seja ao judaísmo (a mensagem de João Batista) ou ao
cristianismo. A recusa em ser batizado levantava uma séria dúvida a respeito da
sinceridade da fé. Portanto, quando a multidão de judeus perguntou a Pedro o que
deviam fazer, naturalmente disse que deveriam arrepender-se (mudar de ideia em
relação a Jesus de Nazaré) e ser batizados (dar um a prova clara dessa mudança) 2.

1
2

Apostila o discípulo.
Charles C. Ryrie- Teologia Básica.
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Ao ler a Bíblia, encontramos batismos dos que tem a capacidade de crer e
racionalizar a fé. Paulo em Rm 6:1-11 atribui ao batismo, o símbolo do nosso
sepultamento para o pecado, o pecador foi sepultado na morte de Cristo e
ressuscitado com Ele pela fé no poder de Deus, que O ressuscitou dentre os mortos.
Isto diz claramente: no batismo nós somos levantados por meio da fé. Batismo é
eficaz como uma expressão de fé. Eu não vejo como uma criança poderia
corretamente aceitar este sinal de fé.

Batismo: a sua identidade com a família de Deus
Há muitos que tem orgulho de seus estados de nascimento e proclamam: Sou
paulista! Sou Carioca! Sou nordestino! Sou Gaúcho!
Os que amam sua genética e dizem: sou descendente de espanhol, tenho
sangue Italiano, sou Judeu, sou alemão e etc.…
Os que não abrem mão de seus times e vibram em suas declarações: Sou
Corintiano, Palmeirense, Flamenguista, torço pelo Miami Heat e etc...
Famílias saudáveis têm orgulho de si mesmas, seus membros não se
envergonham de serem reconhecidos como parte da família.
Muito crentes não tem expressado a alegria da Fé, de pertencer sua família
espiritual, não se batizaram.
O batismo não é um opcional da salvação para ser atrasado. O Batismo não se
opõe a fé, mas a acompanha! Ele significa sua inclusão na família de Deus e o declara
pertencer a família de Deus “3.
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Rick Warren - Uma vida com Propósito
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O batismo é carregado de significado. Ele declara sua fé, comunica a morte e
ressurreição de Cristo, simboliza a morte para a antiga vida e anuncia sua nova vida
em Cristo; além de também ser uma comemoração de sua inclusão na família de
Deus.
O batismo é a representação física de uma verdade espiritual. Ele representa
o que aconteceu no instante em que Deus o trouxe para sua família: Alguns de nós
são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos
fomos batizados no cor-po de Cristo por um Espírito, e todos recebemos o mesmo
Espírito.
O batismo não o torna um membro da família de Deus; somente a fé em
Cristo faz isso. O batismo demonstra que você já é parte da família de Deus.
Tal qual uma aliança de casamento, batismo é um lembrete visível de um
compromisso íntimo feito no coração. Converter-se e não batizar-se equivale a casarse e não querer usar aliança.
Juntamente com o arrependimento, o batismo é um ato de iniciação e não
algo que você deva protelar até estar espiritualmente maduro. A condição bíblica
(Marcos 16:16) é crer e não ser maduro! A maturidade espiritual, a vitória sobre
pecados, a santificação é um processo que vem como resultado da salvação (Marcos
16:16).

O tempo do batismo
No Novo Testamento, as pessoas eram batizadas assim que criam. No
Pentecoste (Atos 2:41), o evangelho foi anunciado e três mil pessoas receberam a
Palavra! Observe o texto, converteram-se e foram batizados quantos dias depois?
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Em outro lugar (Atos 8:27-38), um líder etíope foi batizado quantos dias
depois? Foi no mesmo instante em que se converteu. O etíope não disse que iria
esperar o próximo mês, o próximo dia, nem tão pouco o próximo ano. “... Ele
mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o
batizou.”
Paulo estava isolado e cego, não havia quem o batizasse (não sei se o seu
caso hoje) e ainda assim Ananias perguntou (Atos 22:16): “... Por que te demoras?”
Haviam passados três dias desde sua conversão.
Paulo e Silas batizaram um carcereiro filipense e sua família de madrugada
(Atos 16:25-34). Para quê tanta pressa? Paulo não podia nem mesmo esperar
amanhecer? O que os apóstolos viam de tão importante no batismo para serem tão
apressados em batizar? Certamente que para eles não era apenas um símbolo. Nem
havia um público para testemunho de fé.
Não há nenhum batismo atrasado no Novo Testamento. Quando alguém
recebia a palavra, era batizado imediatamente, não importando quem fosse, nem
que horas eram.

Condição
A fé e o arrependimento são condições indispensáveis para o batismo Mc
16:16 At 2:38. Gl 3:27. Por isso não devemos batizar crianças. Ninguém pode se
batizar “de novo”. Se alguém crê que o seu batismo não foi válido por ser criança na
época ou porque não havia verdadeiramente se convertido, então não foi batizado,
foi molhado. Deve portanto se batizar.
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Seu significado
Muitos trocam o sinal exterior de sua salvação, que Jesus estabeleceu (por
meio do batismo), por outros sinais como: “levantar a mão” e “ir a frente” e etc. No
Velho Testamento o símbolo da Aliança com Deus era a circuncisão, hoje é o
Batismo!
Batismo significa morte e ressurreição com Cristo, é unir-se com Cristo,
mergulhar em Cristo.
Gl 3:27 lança luz sobre o assunto. “porque todos quantos fostes batizados
em Cristo, de Cristo vos revestistes”. Os apóstolos não viam apenas um batismo nas
águas, mas um batismo em Cristo. Porque aquele que se batizava, pela fé era unido a
Cristo, mergulhado em Cristo, enxertado em Cristo e revestido de Cristo. Alguém
poderia perguntar: Mas o que nos une a Cristo não é a fé? A resposta é sim. Mas o
batismo foi a maneira que Jesus determinou para essa fé expressar-se e consumarse. A água do batismo não tem nenhum poder em si mesma. Se alguém que não
creu, nem se arrependeu (ou também uma criança), entrar nessa água não terá
nenhum valor.
1 Pedro 3:21 disse, “Batismo ... o salva, não como uma remoção da sujeira
do corpo, mas como um apelo a Deus para uma consciência limpa, pela
ressurreição de Jesus Cristo." Este texto assusta muitos porque parece aproximar-se
da noção Católica, Luterana e Anglicana que o ritual em si salva. Mas ao fugir deste
texto jogamos fora um poderoso argumento para o batismo de crentes. Porque esta
é a coisa mais próxima que temos de uma definição que inclui fé. O batismo é "um
apelo a Deus." Isto é, o batismo é o grito de fé a Deus. Neste sentido e neste grau, faz
parte dos meios de salvação de Deus. Isto não deve nos assustar mais do que a frase:
"Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor... você será salvo." O
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movimento dos lábios no ar e o movimento do corpo na água, salvam somente no
sentido de que eles expressam a súplica e fé do coração em direção a Deus4
A circuncisão foi ordenada a todos os filhos físicos de Abraão, o Israel físico,
então o batismo foi ordenado a todos os filhos espirituais de Abraão, que constituem
o Israel espiritual, a igreja. Mas quem são esses filhos espirituais de Abraão que
constituem o povo de Deus na nossa era?
Gálatas 3:7 diz: "Então, sabei pois, que os da fé, que são os filhos de
Abraão". A novidade, uma vez que Jesus veio, é que o povo da aliança de Deus não é
mais uma nação política, étnica, mas um corpo de crentes. A ênfase agora é que o
estado espiritual de seus pais não determina a sua participação na comunidade da
aliança. Os beneficiários das bênçãos de Abraão são aqueles que têm a fé de Abraão.
Estes são os que pertencem à comunidade da aliança. E estes são os que devem
receber o sinal da aliança: o batismo de crentes. Irmãos, magnifiquem o significado
do batismo5.
Não podemos ver o todo das razões que Deus normatiza o batismo como a
expressão de fé em Cristo e a identificação com Ele e Seu povo. Por diversas razões o
batismo é algo bom, mas provavelmente, não podemos pensar proximamente em
todos os bons efeitos que Deus pretende. No fim, ele é um ato de confiança em
nosso Pai que sabe o que faz e estamos felizes em obedecer à sua ordenança.

Reflexão
1)

Paulo deixou passar três dias desde sua conversão para o batismo,

se você não é batizado, desde sua conversão já se passaram quantos dias?
4
5

John Piper - May 25, 1997 O que o batismo representa.
John Piper - Artigo de Jan 1995 Irmãos, Magnifiquem o Significado do Batismo.
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2)

Se você já aceitou a Jesus com o Senhor e Salvador de sua vida,

como Etíope perguntou a Felipe: o que o impede de ser batizado?
3)

Se você ainda não foi batiza-do como expressão de sua fé em

Cristo, seja o mais rápido possível, como Jesus ordenou.
4)

Ser Salvo não é crer e levantar a mão, “ir a frente” ou receber um

oração. Ser Salvo é crer e ser batizado.
5)

Quanto ao Batismo, não substitua ou o adie! Deus não lhe deu

esta autoridade para ir contra sua Palavra! “Devolva-Lhe” a autoridade! Mc 16:16
“Quem crer e for batizado será salvo...”.
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