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I - O SIGNIFICADO:

A palavra “baptismos” no grego signiﬁca: “imergir; mergulhar”. De acordo com as
Escrituras, quantas formas de batismo há? A Bíblia diz em Efésios 4:5: “Um só Senhor,
uma só fé, um só batismo.” No curso da história, por várias razões, apareceram outras
formas de batismo, como aspersão (o fazem borrifando ou chuviscando a água sobre o
batizando), efusão (a água é derramada sobre a cabeça do batizando). Entretanto, a
forma praticada no Novo Testamento era a imersão (onde a pessoa é totalmente
mergulhada em água), isso porque o batismo é uma identiﬁcação com Cristo em sua morte
e ressurreição, e é exatamente isto que a imersão signiﬁca.
“E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o
Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele.”
Mt. 3:16
“E, indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis
aqui água; que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o
coração. E, respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E
mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o
batizou.”
Atos 8:36-38
“O batismo signiﬁca a mais solene renúncia ao mundo. Mediante a proﬁssão de
fé, o eu morre para a vida de pecado. As águas cobrem o candidato e, na presença de
todo o universo celestial, é feito um compromisso mútuo. No nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo a pessoa é imersa na tumba líquida, sepultada com Cristo no
batismo e erguida da água para ter uma nova vida de lealdade a Deus.”
(Comentários de Ellen G. White, Comentário Bíblico, v. 6, p. 1195).

II – UMA ORDENANÇA DO MESTRE
Ÿ O EXEMPLO:

“Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João.
João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: 'Eu preciso ser batizado por ti,
e tu vens a mim?'
Respondeu Jesus: 'Deixe assim por enquanto; convém que assim façamos,
para cumprir toda a justiça.' E João concordou. Assim que Jesus foi
batizado, saiu da água.”
Mt 3:13-16.
“Como poderia ele, pecador, batizar o Inocente? E por que haveria Aquele que não
necessitava de arrependimento, de submeter-Se a um rito que era uma conﬁssão de
culpa a ser lavada?
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Jesus não recebeu o batismo como conﬁssão de pecado de Sua própria parte.
Identiﬁcou-Se com os pecadores, dando os passos que nos cumpre dar. A vida de
sofrimento e paciente perseverança que viveu depois do batismo, foi também um
exemplo para nós.” DTN, pp. 66,67
Ÿ A ORDEM:

“Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e
na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus
seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho
ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias,
até o ﬁm dos tempos.”
Mt. 28:18-20 NTLH
“E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será condenado.”
Mc. 16:16
O batismo é o nosso testemunho da identiﬁcação com Cristo; ele revela não apenas que
eu tenho fé, mas que tipo de fé eu tenho. É sinal exterior que aponta a uma limpeza
espiritual interior; puriﬁcação do pecado pelo sangue de Cristo, já experimentada pelo
cristão que aceitou Jesus como Salvador pessoal, e em cumprimento à ordem do
Salvador, o apóstolo Pedro faz um veemente apelo:
“Quando ouviram isso, os seus corações ﬁcaram aﬂitos, e eles perguntaram
a Pedro e aos outros apóstolos: "Irmãos, que faremos? Pedro respondeu:
Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo,
para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo.”
At. 2:27-39

III - A IMPORTÂNCIA DO BATISMO
“Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo,
não pode ver o Reino de Deus.”
Jo. 3:3
“Quem crer e for batizado será salvo; quem, porém não crer, será condenado.”
Mc. 16:16
“Cristo fez do batismo o sinal de entrada para Seu reino espiritual.” – Ev. p. 307
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“O batismo é rito muito importante e sagrado. Importa compreender bem seu
sentido. Simboliza arrependimento pelo pecado e começo de vida nova em Cristo
Jesus. Não deve haver nenhuma precipitação na administração desse rito.” – OC. p.
499
“Importa saber se [os candidatos ao batismo] meramente adotam o nome de
'adventistas do sétimo dia' ou se realmente se colocaram ao lado do Senhor,
renunciando o mundo e estando dispostos a não tocar nada imundo. Antes do
batismo, devem ser-lhes feitas perguntas relativamente às suas experiências.
Porém, não de modo frio e reservado, e sim com mansidão e bondade,
encaminhando os recém-convertidos para o Cordeiro de Deus, que tira os pecados
do mundo. As exigências do evangelho devem ser estudadas a fundo com os
batizandos.” – Ev. pp. 311 e 312
“Com certeza vocês sabem que, quando fomos batizados para ﬁcarmos unidos
com Cristo Jesus, fomos batizados para ﬁcarmos unidos também com a sua morte.
Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido
junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder
glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova.”
Rm.6:3-4 NTLH
“A salvação não está em ser batizado, em ter nosso nome nos livros da igreja,
nem em pregar a verdade. Mas em uma viva união com Jesus Cristo para ser
renovado no coração, fazendo as obras de Cristo em fé e trabalho de amor, na
paciência, na mansidão e na esperança.” Ev. p. 319
“É a graça de Cristo que dá vida à alma. Separado de Cristo, o batismo, como
qualquer outro serviço, é forma sem valor.” DTN. p. 181

IV – UMA NECESSIDADE, ONTEM E HOJE
No Antigo Testamento a circuncisão era uma condição básica para pertencer ao povo de
Deus.
“Tinha Abraão noventa e nove anos de idade, quando foi circuncidado na carne
do seu prepúcio. Ismael, seu ﬁlho, era de treze anos, quando foi circuncidado
na carne do seu prepúcio.”
Gn. 17:24 e 25
“Deveria ser observado pelo patriarca e seus descendentes como sinal de que eram
dedicados ao serviço de Deus e assim separados dos idólatras, e de que Deus os
aceitava como Seu tesouro peculiar. Por meio deste rito comprometiam-se a
satisfazer, por sua parte, as condições do concerto feito com Abraão. Não deveriam
contrair matrimônio com os gentios; pois, assim fazendo, perderiam sua reverência
para com Deus e Sua santa lei; seriam tentados a entregar-se às práticas
pecaminosas de outras nações, e seduzidos à idolatria.” PP, p. 90
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O pacto que Deus quer estabelecer com Seu povo no Novo Testamento, toma outra
forma: a forma do batismo, que é a expressão de algo maravilhoso que acontece no
coração.
“Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos,
mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo; tendo sido
sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes
ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos.”
Colossenses 2:11 e 12
Só o Espírito Santo pode fazer o homem sentir a necessidade do batismo, porque, é por
meio desse ato público de fé que expressamos o verdadeiro arrependimento, a
cruciﬁcação da velha vida e o novo nascimento.
“As poucas pessoas que estavam nela, oito ao todo, foram salvas pela água. Aquela
água representava o batismo, que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a
sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência
limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo.”
1 Pe. 3:20-21
O apóstolo Pedro sente-se no compromisso de admoestar e de motivar as pessoas
batizadas para uma nova vida, segundo a vontade de Deus. No batismo há um
compromisso de Deus para conosco e de nós para com Deus e o próximo. Entendemos
que a partir do batismo não é mais possível levar uma vida como antes. Que Deus nos dê
sua graça para sermos pessoas gratas a Ele e comprometidas com o seu Reino.
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