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DEFININDO OS TERMOS

•“Baptizõ”: imergir, submergir, limpar mergu-
lhando, lavar, tornar limpo com água (Mt 3.11)

•“Baptisma”: imersão, submersão (Mt 3.7)

•“Baptismos”: lavagem cerimonial de coisas,
cerimônia de purificação efetuada por meio de
água, ou seja, ablução (Mc 7.4; Hb 9.10)

•“Baptistes”: aquele que batiza, um batizador.
É usado para se referir a João, o “batista” (Mt
3.1)



ORIGEM E PRECEDENTES

•Havia entre os judeus uma prática purificadora
com águas, chamada de ablução.

•Os sacerdotes usavam uma bacia de bronze
com água que ficava entre o altar do
holocausto e o lugar santo, para lavarem suas
mãos e pés, para que não fossem considerados
imundos diante de Deus, correndo o risco de
morrer (Ex 30.17-21).

ABLUÇÕES:



ORIGEM E PRECEDENTES

•Os fariseus e escribas seguiam a tradição dos
anciãos, que dentre outras coisas ensinavam a
lavagem de mãos e copos, mas o coração deles
estava longe de Deus (Mc 7.1-6).

ABLUÇÕES:

•Hb 9.10 (NVI): “Eram apenas prescrições que
tratavam de comida e bebida e de várias
cerimônias de purificação com água; essas
ordenanças exteriores foram impostas até o
tempo da nova ordem”.



ORIGEM E PRECEDENTES

•Os Essênios era uma comunidade ascética que
vivia uma vida de reclusão, que incluía oração,
estudo das Escrituras e imersões diárias em
tanques cheios d’água para purificação espiritual.

ABLUÇÕES DOS ESSÊNIOS:

•Quando um gentio resolvesse se converter ao
judaísmo, ele tinha que passar por um ritual
de iniciação que incluía a circuncisão (para
homens) e um batismo por imersão.

O BATISMO DO PROSÉLITO NO JUDAÍSMO:



ORIGEM E PRECEDENTES

•Era o batismo de ou para o arrependimento (Lc
3.3).

•Com esse batismo, as pessoas se arrependiam
dos seus pecados naquela ocasião e se
comprometiam a seguirem o Messias quando O
conhecessem:

“Mas Paulo disse: Certamente João batizou 
com o batismo do arrependimento, dizendo ao 
povo que cresse no que após ele havia de vir, 

isto é, em Jesus Cristo” (At 19.4).

O BATISMO DE JOÃO BATISTA:



ORIGEM E PRECEDENTES

“13Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para 
ser batizado por João.
14João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: ‘Eu 
preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim?’
15Respondeu Jesus: ‘Deixe assim por enquanto; 
convém que assim façamos, para cumprir toda a 
justiça’. E João concordou.
16Assim que Jesus foi batizado, saiu da água” 
(Mt 3.13-16).

JESUS PROCUROU O BATISMO DE JOÃO BATISTA:



JESUS ORDENOU O BATISMO:

•Mt 28.19 (NVI): “Portanto, vão e façam
discípulos de todas as nações, batizando-os
em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo”

•Mc 16.16: “Quem crer e for batizado será
salvo; mas quem não crer será
condenado”.



OS APÓSTOLOS REALIZARAM BATISMOS:

• At 2.38,41a: “Arrependei-vos, e cada um de vós
seja batizado em nome de Jesus Cristo para
perdão dos pecados, e recebereis o dom do
Espírito Santo. De sorte que foram batizados os
que de bom grado receberam a sua palavra...”

• At 8.12,13a: “Mas, como cressem em Filipe,
que lhes pregava acerca do Reino de Deus e do
nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto
homens como mulheres. E creu até o próprio
Simão; e, sendo batizado, ficou, de contínuo,
com Filipe”.



OS APÓSTOLOS REALIZARAM BATISMOS:
• At 8.16: “Porque sobre nenhum deles tinha ainda

descido, mas somente eram batizados em nome
do Senhor Jesus”.

• At 8.36-39a: “...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. E, quando saíram da água...”.



OS APÓSTOLOS REALIZARAM BATISMOS:

• At 10.47-48a: “...Pode alguém, porventura,
recusar a água, para que não sejam batizados
estes que também receberam, como nós, o
Espírito Santo? E mandou que fossem
batizados em nome do Senhor...”.

• At 10.14-15a: “...Lídia, vendedora de púrpura,...
nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para
que estivesse atenta ao que Paulo dizia.
Depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos
rogou, dizendo...”.



OS APÓSTOLOS REALIZARAM BATISMOS:

• At 16.32,33b: “E lhe pregaram a palavra do
Senhor e a todos os que estavam em sua
casa... e logo foi batizado, ele e todos os seus”.

• At 18.8: “E Crispo, principal da sinagoga, creu
no Senhor com toda a sua casa; também
muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e
foram batizados”.

• At 19.5: “E os que ouviram foram batizados em
nome do Senhor Jesus”.



EM NOME DA TRINDADE OU SÓ DE JESUS?

• Conforme Mt 28.19, a fórmula batismal é
trinitariana.

• O batismo só em nome de Jesus geralmente é
defendido somente pelas igrejas unicistas.

• As expressões “em nome de Jesus Cristo”, “em
nome do Senhor Jesus”, e “em nome do
Senhor”, não são fórmulas batismais.

• Essas expressões se referem ao batismo
ordenado e realizado na autoridade de Jesus, o
qual é distinto do batismo de João (At 19.3-5).



TRÊS VISÕES SOBRE O BATISMO:

• Sacramento: ato ou ritual religioso que
transmite a graça salvífica ou um poder místico
e espiritual, a quem dele participa.

1. VISÃO SACRAMENTALISTA:

• Crê que o batismo limpa a alma e comunica
nova vida àquele que o recebe. A água não
apenas simboliza a graça de Deus, mas
transmite essa graça aos que são batizados.

• De acordo com esta visão, a criança ou adulto
não é obrigado a ter fé para se batizar.



TRÊS VISÕES SOBRE O BATISMO:
1. VISÃO SACRAMENTALISTA:

• Agostinho cria que o batismo é o sacramento
dado por Cristo para desfazer a culpa do peca-
do original de crianças e adultos convertidos.

• A visão sacramentalista é ensinada pela igreja
católica romana e pela maioria dos luteranos e
episcopais. Realizam batismo por aspersão.

• Essa doutrina se apoia na visão da igreja
institucional como o canal da graça de Deus,
evidenciando a participação humana por meio
de obras para a obtenção da salvação.



TRÊS VISÕES SOBRE O BATISMO:

• Denomina o batismo de sacramento, mas não
acredita que o batismo automaticamente
transmita a realidade simbolizada.

2. VISÃO DA ALIANÇA:

• As alianças geralmente são ratificadas e
simbolizadas por meio de um sinal visível,
como um ritual, um anel ou a circuncisão.

• Considera que o batismo é um sinal da
chamada do Pai, da morte e ressurreição do
Filho, e da regeneração do Espírito Santo.



TRÊS VISÕES SOBRE O BATISMO:

• Assim como a circuncisão era um sinal da
aliança de Deus com Israel, o batismo de
crianças (pedobatismo) também é um sinal da
aliança de Deus com a Igreja.

2. VISÃO DA ALIANÇA:

• Essa visão é ensinada por igrejas reformadas,
principalmente as igrejas presbiterianas, as
quais praticam o batismo por aspersão.



TRÊS VISÕES SOBRE O BATISMO:

• Só batiza as pessoas que já confessaram e se
arrependeram pessoalmente dos seus pecados,
e aceitaram a Jesus como salvador e Senhor.

3. VISÃO DO BATISMO DE CRENTE:

• Esta é a visão bíblica, resgatada durante a
história da igreja, principalmente pelos
anabatistas.

• Depois os batistas também adotaram essa
visão e acrescentaram o ensino de que o
batismo deveria ser por imersão, e não por
aspersão.



O SIMBOLISMO DO BATISMO

• O batismo é a nossa identificação com Cristo
na Sua morte e ressurreição.

• A imersão em águas simboliza, respectivamen-
te, o sepultamento e a ressurreição daquele
que morreu para o mundo e ressuscitou para
Deus.

• O ato do batismo em águas não leva a efeito essa
identificação com Cristo, mas a pressupõe e a
simboliza. É um sinal visível de uma coisa
invisível que já aconteceu.



O SIMBOLISMO DO BATISMO

•Cl 2.12: “Sepultados com ele no
batismo, nele também ressuscitastes
pela fé no poder de Deus, que o
ressuscitou dos mortos”.



O SIMBOLISMO DO BATISMO
• Rm 6.3-5: “...vocês não sabem que todos nós,

que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos

batizados em sua morte? Portanto, fomos

sepultados com ele na morte por meio do

batismo, a fim de que, assim como Cristo foi

ressuscitado dos mortos mediante a glória do

Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se

dessa forma fomos unidos a ele na semelhança

da sua morte, certamente o seremos também

na semelhança da sua ressurreição.



CONCLUSÃO

• A nossa igreja crê e ensina o batismo por imersão

em águas e em nome do Pai, do filho e do

Espírito Santo, para todas as pessoas que

confessam a Cristo como Salvador e Senhor;

• O batismo não salva ninguém, mas é um ritual ao

qual se submete todo aquele que foi salvo por

Jesus;

• Não cremos e não realizamos o batismo de

crianças;



CONCLUSÃO
• O crente salvo tem o prazer de se batizar.

Quando alguém diz que é crente e não sente o

desejo de se batizar, alguma coisa está errada.

• Os crentes batizados são admitidos na

comunidade da fé e, com sua atitude, testificam

publicamente diante do mundo sua lealdade a

Cristo, juntamente com o povo de Deus.

• Ao se batizar, o crente também está se

identificando com o corpo de Cristo, que é a

Igreja.



CONCLUSÃO

“Cremos no batismo bíblico 
efetuado por imersão em 

águas, uma só vez, em nome 
do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo, conforme determinou o 

Senhor Jesus Cristo”
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