BATISMO NAS ÁGUAS
É UMA ORDENANÇA DE JESUS - O batismo é uma ordenança clara de Jesus para todo aquele que n’Ele
crê: “Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho, e do
Espírito Santo” (Mateus 28.19)
Cremos que o Batismo nas águas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, de acordo com o
mandamento do nosso Senhor, é um sagrado sinal exterior de uma obra interior, que simboliza o sepultamento
do pecado, um belo e solene símbolo a lembrar-nos de que, assim também, estamos como mortos para o
pecado, e a velha natureza com Ele pregada no madeiro, e que, assim como ele foi descido do madeiro e
sepultado, assim nós somos sepultados com Ele pelo Batismo
SELO DA FÉ - O batismo deve ser visto como um selo da justiça que vem pela fé, e evidentemente deve
seguir a fé, como determinam as palavras finais de Jesus que se encontram registradas no evangelho de
Marcos: “E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for
batizado será salvo; quem, porém, não crer será condenado” (Mc 16:15-16).
Jesus disse que quem crer (e for batizado por crer) será salvo e quem não crer será condenado; note que
primeiro a pessoa precisa CRER para depois ser batizada. Ele não disse “quem não for batizado será
condenado”, mas sim “quem não crer”.
Um recém-nascido ainda não possui a capacidade de CRER e também não tem pecados para se arrepender.
Esta é a razão porque não batizamos crianças; é necessário CRER primeiro e então se batizar. Obedecemos
o princípio Bíblico de consagrar os filhos ao Senhor, mas só os batizamos depois que puderem crer e professar
sua fé. Quando Jesus era bebê, Ele não foi batizado, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor
no templo (Lc 2:22-23). Quando Jesus completou 30 anos, procurou Joao Batista que batizava no Rio Jordão
para que este o batizasse. Mt 3:13-15. Jesus nos mostrou que não existe pessoa na terra, que por melhor que
seja que não precise ser batizada. (Rm 3:10). Toda pessoa adulta que parte desse mundo sem o batismo do
arrependimento, parte sem cumprir toda justiça de Deus.
É UMA IDENTIFICAÇÃO COM CRISTO - O batismo tem um significado; além de ser um testemunho público
da nossa fé em Jesus, ele fala algo. Na verdade é o meio através do qual externamos que tipo de fé temos
depositado em Jesus Cristo.
Identificação é o aspecto da fé que nos faz ver que Jesus assumiu a nossa posição de pecado, para que
assumíssemos a posição de justiça d’Ele (2 Co 5.21). A Bíblia declara o seguinte: “Porque morrestes, e a
vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus” (Cl 3.3). Quando Deus nos olha, ou Ele nos vê
sozinhos em nossos pecados, ou nos vê através de Jesus Cristo, que já pagou por eles.
Apropriação é o aspecto da fé que torna meu aquilo que já vi realizado em Jesus. É quando entendemos que
não somos salvos pelas obras, mas sim pela graça, mediante a fé e nos apropriamos disto. Paulo escreveu a
Timóteo e lhe disse: “toma posse da vida eterna” (1 Tm 6.12).
Quando imergimos alguém na água, estamos simbolicamente declarando que esta pessoa foi sepultada com
Jesus, e ao levantarmos esta pessoa das águas, estamos reconhecendo que ela já ressuscitou com Cristo
para viver uma nova vida. Portanto, o batismo é onde reconhecemos que tipo de fé temos; uma fé que se
identifica com Cristo e sua obra realizada na cruz.
O QUE IMPEDE DE SER BATIZADO? Nós mesmos somos o impedimento, com a desculpa de que não estou
preparado ou então não chegou a hora. Em Atos 8:26-40, nos mostra uma história de um Eunuco (um homem
muito importante), após ouvir a pregação do Evangelho da Salvação que o diácono Filipe lhe fizera, se
converteu e se batizou durante uma viagem de carruagem
QUEM PODE SE BATIZAR?
Para quem é o batismo? Para todo aquele que se identifica pela fé com o sacrifício de Cristo na cruz. Depois
de ter reconhecido por fé a obra de Cristo. Quando a pessoa passa a estar apta para o batismo? Quanto
tempo ela tem que ter de vida cristã para poder se batizar?
A Bíblia responde com clareza estas questões. Em Atos 8.30-39, lemos acerca do primeiro batismo cristão
apresentado em maiores detalhes na Bíblia. Neste texto, temos um modelo para a forma de
batismo, e ali vemos que já na evangelização o batismo era ensinado aos novos convertidos,
o que nos faz saber que ninguém deve demorar para se batizar após ter feito sua decisão
de servir a Jesus.

Não espere mais! Se você crer que Jesus Cristo é o Filho de

Deus e o Salvador, você precisa se batizar e cumprir a justiça de Deus.

