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Curso: “Deixe a Bíblia Falar”

“O BATISMO NA BÍBLIA”
I. COMO
A. Hoje pratica-se o “batismo” de diversas formas diferentes, principalmente por:
 Aspersão (rhantizo), Derramamento (cheó) e Imersão (baptisma).
 Mas, no Novo Testamento a palavra grega usada indica a forma pela qual o batismo deve ser real izado. E esta palavra é BAPTISMA, que significa IMERGIR. Temos assim uma palavra que não foi traduzida do grego para o português e sim transliterada.
 João Batista praticava batismo por imersão - Marcos 1:5; João 3:23
 Jesus foi batizado por imersão - Marcos 1:9-10
II. POR QUE
A. Atos 2:37-38 e Atos 22:16
 Nos textos acima referidos, batismo está diretamente relacionado a remissão, lavagem, perdão de pecados.
B. Marcos 16:16 e I Pedro. 3:20-21
 Nos textos acima referidos, batismo está diretamente relacionado à salvação.
C. Romanos 6:1-11
 Nos unimos a Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição ao sermos batizados (Colosseses 2:12).
 Batismo simboliza a morte, sepultamento e ressurreição espiritual para se viver uma vida nova e diferente.
 João 3:3-5 - Quando se daria esse “nascer da água e do Espírito” se não fosse no batismo, como harmoniosamente ensina o Novo Testamento (considere Romanos 6:3-11)?
D. Gálatas 3:26-27 - Ao ser alguém batizado, reveste-se de Cristo.
E. Atos 2:38 e Atos 19:1-5 - O recebimento do dom do Espírito Santo, está diretamente ligado ao batismo.
F. Atos 2:41 e I Coríntios 12:13 - Ao sermos batizados, somos acrescentados ao Corpo, que é a Igreja do Senhor.
III. QUANDO
A. Atos 2:41 - “...foram batizados; havendo um acréscimo NAQUELE DIA...”.
B. Atos 8:12 - “Quando, porém, deram crédito..., IAM SENDO BATIZADOS...”.
C. Atos 8:35-38 - “...Eis aqui água, QUE IMPEDE que seja eu batizado? ... e Filipe BATIZOU o eunuco”.
D. Atos 9:9,17-18(22:16) - “...A SEGUIR levantou-se e FOI BATIZADO”. “...Por que te DEMORAS...”.
E. Atos 10:44-48 - “E ordenou QUE FOSSEM BATIZADOS em nome de Jesus Cristo”.
F. Atos 16:14-15 - “DEPOIS DE SER BATIZADA...”.
G. Atos 16:30-33(v.25) - “...NAQUELA MESMA HORA DA NOITE... . A SEGUIR FOI ELE BATIZADO, e todos os seus”.
H. Atos 18:8 - “...muitos dos coríntios, ouvindo, criam E ERAM BATIZADOS”.
 Em todos os casos mencionados, o batismo dos que ouviram e creram no Evangelho, deu-se ainda no primeiro contato dos pregadores com seus ouvintes. Na maioria eram judeus, mas nem todos.
 O que justificaria tamanha urgência? Talvez a consideração (à luz da bíblia) a uma outra pergunta, seja a
resposta: Quando alguém torna-se salvo?
I. Mateus 28:18 - A ordem que Jesus deu à pregação, inclue batismo antes dos ensinos fundamentais que Ele nos
deixou.
IV. QUEM
A. Atos 2:41 - “...os que lhe ACEITARAM A PALAVRA foram batizados...”.
B. Atos 8:12 - “Quando, porém, DERAM CRÉDITO a Filipe que os evangelizava a respeito do Reino de Deus e do
nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados...”.
C. Atos 8:37 - “...É lícito SE CRÊS DE TODO O CORAÇÃO”.
D. Atos 18:8 - “...muitos dos coríntios, OUVINDO, CRIAM e eram batizados”.
E. E quanto às crianças, precisam ou devem ser batizadas?
 Não há nenhum exemplo na bíblia de uma criança sendo batizada.
 Jesus ensinou que elas são puras e salvas (Mateus 19:14; 18:3).
 A bíblia nos ensina que os filhos não serão punidos pelos pecados dos pais (Ezequiel 18:19-20).
V. QUANTOS
A. “Há um só batismo” - Efésios 4:5.
 E se alguém foi batizado, mas não com esse “um só batismo” (imersão em água, após fé e arrependimento,
para salvação e para remissão de pecados), pode ou deve corrigir isso?
B. Ver Atos 19:1-5 - Quem não recebeu o batismo de acordo com as orientações da bíblia, não recebeu o batismo bíblico (esse “um só batismo”).
CONCLUSÃO:
 Batismo é realmente necessário? Ouça Jesus falar antes de qualquer outra pessoa: Marcos 16:16; João 3:3-5.

