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Lição 2: Os Batismos – a nova vida em Cristo 
 

Iniciamos aqui nessa segunda lição, aquilo que Paulo denomina em 
Hebreus 6, a “doutrina dos batismos”. O termo, na língua original, está no plural 
“batismos”. Por quê? Onde achamos explicação para isso? Na mesma Escritura – 
a Bíblia explica a Bíblia. Em 1 João 5.6-8 encontramos a resposta. Vemos aí três 
batismos: o batismo com o Espírito  Santo, o batismo nas águas e o batismo de 
sangue. 

 
O substantivo “batismo” (baptisma) ou o verbo “batizar” (baptizo) no 

texto original significam submergir alguma coisa, imergir, mergulhar. É sempre 
imergir (afundar), nunca aspergir (rhantizo). Portanto, quer dizer simplesmente 
afundar alguém na água. 

 
O batismo é antes de tudo, uma ordem expressa do Senhor Jesus – Mc 

16.16 e Mt 28.19-20. É espiritual e envolve um rito físico. Essa foi a prática dos 
irmãos em todo o período histórico do Novo Testamento. 
 
1. O BATISMO NAS ÁGUAS 
Textos: Mc 16.16; At 2.38; 22.16; 1 Pe 3.20-21 

 
Nosso estudo acerca dessa doutrina inicia-se pelo batismo nas águas. O 

batismo nas águas foi a prática dos primeiros cristãos por todo o tempo do Novo 
Testamento. Não era de modo algum um mero ritual, um banho de água. O 
batismo, conforme vemos no Novo Testamento, é a dramatização visível de uma 
realidade invisível. Ele retrata  exteriormente diante dos homens, um fato 
espiritual já ocorrido diante de Deus. De modo que todos os que criam no 
precioso Evangelho de Cristo Jesus, “foram batizados”. Esse é o testemunho que 
vemos em At 2.41: “De modo que foram batizados os que de bom grado 
receberam a sua palavra; e naquele dia agregaram-se quase três mil almas.”  
 
O QUE O BATISMO NÃO É 
 Por causa do contexto religioso (catolicismo romano e denominações 
protestantes) que muitos vieram, é necessário esclarecer alguns pontos: 
 

• O batismo não é a regeneração – Mc 16.16 
O batismo não regenera ninguém. As águas do batismo não têm o poder de 

transformar o velho homem. A regeneração ou o “nascer do alto” não acontece 
no momento do batismo, como ensina o catolicismo e alguns grupos protestantes. 
A regeneração precede o batismo porque é o resultado da gloriosa obra do 
Senhor Jesus. No momento em que um pecador crê em Cristo Jesus, que Deus o 
Pai O ressuscitou dentre os mortos, nesse exato momento esse homem foi 
regenerado, ou nasceu do alto. Como escreveu Menno Simons, “não há nada no 
céu nem na terra que apague nossos pecados, sejam eles simples propensão ao 
mal ou transgressões, mas somente o sangue de Cristo (1 Pe 1.18-19, 23; 1 Jo 1.7 
e Cl 1.20)”. Portanto, aquele que desce às águas já é uma nova criatura (2 Co 
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5.17). Note a ordem em Mc 16.16: “crer” e ser “batizado”. Antes do batismo vem 
a fé e conseqüentemente a regeneração. Ainda que o tempo decorrido entre a 
regeneração e o batismo nas águas, deva ser o mais curto possível, não podemos 
confundir essas duas coisas como sendo uma só. A regeneração é um ato de Deus 
mediante a fé da pessoa; já o batismo é a resposta daquele que creu. 
 

• O batismo não é passaporte para entrar numa igreja local ou numa 
denominação – 1 Co 12.13. 

Alguns consideram o batismo como sendo uma espécie de “passaporte” para 
fazer parte de um determinado grupo cristão. Então se algum dia eles migrarem 
para outro grupo haverá a necessidade de “outro” batismo. Com isso, eles 
entendem que o batismo torna uma pessoa membro de determinada igreja ou 
denominação, com seus “deveres e direitos”. De fato, esse “batismo” não é o 
batismo ensinado por Jesus e praticado pelos discípulos. É sim um batismo 
denominacional.  

 
O batismo bíblico é a confirmação de minha inclusão em Cristo e 

conseqüentemente minha inserção em Seu Corpo, espalhado por toda a terra e do 
qual fazem parte os santos de todas as eras. Esse  é o ensino de 1 Co 12.13. Por 
isso, o batismo é minha identificação com aqueles que, como eu, são novas 
pessoas em Cristo. Onde eu for, em qualquer lugar da terra, serei recebido e 
reconhecido por aqueles que de fato pertencem ao Senhor. Isso é mais do que ser 
recebido como “membro” de determinada congregação local. 
 

• O batismo não é necessário para a salvação – Mc 16.16 
Com base nesse texto muitos irmãos erroneamente interpretam que o 

batismo nas águas salva. Se isso for verdade então estamos acrescentando uma 
obra humana à salvação. Por isso, precisamos examinar bem de perto esse texto. 

 
Consideremos o que significa a salvação nessa passagem. Nesse texto, a 

palavra salvação não se refere meramente à libertação da condenação de Deus. 
Note bem, o Senhor diz que quem crer e for batizado será salvo. Ora, se o 
batismo é para a salvação da ira de Deus, então a segunda parte do verso deveria 
dizer “quem não crer não será salvo”. Mas observe que a segunda parte diz “mas 
quem não crer será condenado”. Disso, concluímos que a salvação citada na 
primeira parte, não tem o mesmo significado de condenação na segunda parte. 
Na segunda parte temos uma situação diante de Deus – todos os homens estão 
condenados e debaixo da ira de Deus; na primeira parte trata-se de uma situação 
diante dos homens. Salvação na Bíblia refere-se à situação do homem diante de 
Deus e diante dos homens. Para distinguir, é preciso considerar o contexto das 
Escrituras. 

 
 Diante de Deus é uma questão de condenação ou não condenação. Diante 
dos homens, é uma questão de ser salvo ou não ser salvo. Diante de Deus, todo o 
que crê no Senhor Jesus não é condenado. Aquele que não crê, já está 
condenado. É essa a palavra de Jo 3.18. Mas não se pode dizer que “quem crer e 
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é batizado não será condenado”. Podemos dizer que “quem crer e for batizado 
será salvo”, mas não que “aquele que crer e for batizado não será condenado”. 
Preste atenção, a condenação tem a ver com Deus. A salvação aqui nesse trecho 
tem a ver com o homem. Diante de Deus eu cri e escapei da condenação; diante 
dos homens eu creio, sou batizado e estou salvo. Depois de eu crer em Cristo 
Jesus, Deus me considera livre da condenação; depois de eu crer e ser batizado, 
os homens me consideram um salvo.  
 
 Para ser salvo diante de Deus e sair da condenação diante de Deus há 
apenas uma condição: CRER! Mas para ser salvo diante do homem há uma outra 
condição, que é ser batizado. Com isso não estamos dizendo que o batismo seja 
desnecessário. Definitivamente aquele que creu precisa ser batizado nas águas. O 
batismo tem a ver com nossa salvação, mas essa salvação não é o que alguns 
pensam. Não é uma questão de não estar sob condenação. O texto não diz que se 
não formos batizados seremos condenados; é dito que se você não crer será 
condenado. Diante de Deus não existe a questão do batismo, existe apenas a 
questão da fé. Uma vez que há fé, tudo está resolvido. O batismo não é para 
Deus. O batismo é para o homem. Por isso afirmamos que o batismo é um 
testemunho (na terra – 1 Jo 5) entre os homens. Com o batismo eu testifico a 
todos que eu mudei de posição. Você é uma pessoa que está em Adão ou é uma 
pessoa que está em Cristo? Esse fato é testificado diante dos homens através do 
batismo.  
 
 É por isso que um dos ladrões crucificados ao lado do Senhor creu nele e 
Jesus lhe disse “hoje mesmo estarás comigo no Paraíso”. Ele não foi uma 
exceção à regra do batismo. Ele creu e isso foi o suficiente para livra-lo da 
condenação – aos olhos do Senhor ele estava salvo. 
 
 O batismo se refere ao homem sair de Adão e entrar em Cristo. De um 
lado está Adão, do outro está Cristo. Você precisa sair de Adão e entrar em 
Cristo. Mas como sair de Adão? Para isso, é preciso responder antes a questão de 
como nós entramos em Adão. O caminho pelo qual entramos em Adão será o 
caminho para sairmos. Como nós entramos em Adão? O Senhor Jesus disse em 
Jo 3.6, que “o que é nascido da carne é carne”. Como você se tornou parte de 
Adão? Nascendo nele. Se você entrou pelo nascimento como poderá sair? Você 
só pode sair pela morte. Mas como morremos? O glorioso Evangelho nos diz que 
Deus nos crucificou quando o Senhor Jesus foi crucificado na cruz (Gl 2.20; Rm 
5.8; 6.6, 8). Portanto, em Cristo nós morremos para Adão. Como então, entramos 
em Cristo? O Senhor continua dizendo que “aquele que é nascido do Espírito é 
espírito” (Jo 3.6). Eu entro em Cristo também pelo nascimento. Pedro disse que 
fomos regenerados mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos (1 
Pe 1.3). Então, foi Sua ressurreição que nos regenerou. Aqui temos duas coisas: 
pela morte do Senhor, fomos libertados da família de Adão. Pela ressurreição do 
Senhor, entramos em Cristo. Pela morte, fomos libertados do primeiro homem; 
mediante a ressurreição fomos introduzidos no segundo Homem (1 Co 15.47). 
Tudo isso foi cumprido pelo Senhor Jesus. Ele morreu na cruz - como resultado, 
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também morremos. Ele ressuscitou – como resultado fomos introduzidos na nova 
criação. 
 

A morte aqui é espiritual e a ressurreição também é espiritual. Mas o 
nosso batismo é físico. O que é então o batismo? O batismo é o nosso agir 
exterior. Tendo ouvido a boa notícia, de que quando o Senhor Jesus morreu na 
cruz levou-nos com Ele, há dois mil anos atrás, o que devemos fazer? Ora 
irmãos, precisamos então “comprar um caixão". Uma vez que fui crucificado 
com Ele, devo apressar-me para ser enterrado. O batismo é a minha solicitação 
para ser sepultado na água porque já fui crucificado com o Senhor. O batismo é 
uma resposta à crucificação que Deus realizou em nós. Deus anunciou a você o 
Evangelho e lhe disse que você está morto. Sua resposta é que, já que você foi 
crucificado, você encontrará alguém para sepulta-lo. Portanto, o batismo 
significa que já estamos mortos em Adão, e que outros estão me sepultando. 
Agora estamos na posição de ressurretos. Portanto, a morte é a nossa saída de 
Adão, e a ressurreição é a nossa entrada em Cristo. O batismo é o nosso 
sepultamento. A morte é a terminação de Adão e a ressurreição, o novo começo 
em Cristo. É pelo batismo que passamos da morte para a ressurreição. 
 
QUAL O SIGNIFICADO DO BATISMO 
 O batismo nas Escrituras está associado com a salvação. É o que vemos 
em Mc 16.16. Isso não significa “regeneração batismal”, mas podemos falar de 
“salvação batismal”.     Devemos lembrar que salvação em Mc 16.16 não se 
relaciona com o problema dos nossos pecados nem com o poder do pecado. 
Relaciona-se sim com o Cosmos, ou o sistema deste mundo. Todos nascemos 
nesse sistema e a Bíblia nos mostra que é um sistema satânico. Conforme a 
Palavra, há quatro fatos fundamentais em relação ao mundo: 

(a) O mundo está condenado ou julgado diante de Deus (1 Co 11.32); 
(b) O mundo está no maligno (1 Jo 5.19); 
(c) O mundo crucificou o Senhor Jesus (1 Co 2.8); 
(d) O mundo é inimigo de Deus (Tg 4.4). 

 
Esses quatro fatos são a base da irmandade deste mundo. Nós nascemos 

ligados com essa irmandade. Desde que fazemos parte dela estamos condenados 
diante de Deus. Como escapar? Como ser salvo dessa condição? Como romper 
com essa irmandade?  Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme diz Paulo, 
“o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo” (Gl 6.14).  

 
Na ilustração que Pedro usa, quando fala das oito almas que foram “salvas 

pela água” (1 Pe 3.20), Noé e os que estavam com ele marcharam, pela fé, para 
fora daquele mundo velho, corrupto e condenado por Deus, para um mundo 
novo. Eles marcharam para fora daquele sistema corrupto. Depois Pedro 
prossegue no texto, “que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, 
o batismo...”. Noutras palavras, o batismo é a confirmação de nossa libertação 
deste mundo mau, o rompimento com aquela irmandade. Afundamo-nos na água, 
e o nosso mundo, figurativamente, se afunda conosco. Emergimos em Cristo, 
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mas nosso mundo fica afundado. Há um mundo velho e um mundo novo; e entre 
esses dois mundos há um túmulo. Deus já me crucificou em Seu Filho, agora 
preciso consentir em ser sepultado. Portanto, o batismo é o meu testemunho 
público de que rompi com a velha irmandade adâmica e seu sistema. 
 
2. O BATISMO COM O ESPÍRITO SANTO 
Ez 36.26-27; At 2.16-21; Ef 1.13-14 
 
QUEM É O ESPÍRITO SANTO? 

O Espírito Santo é a Terceira Pessoa da Bendita Trindade. No AT vemos 
Sua atuação claramente: 
Na criação – Gn 1.3 e 26; Jó 33.4; 
Na confecção do Tabernáculo (Bezalel e Aoliabe) – Ex 31.3; 35.31ss; 
Usando alguns homens: 

- Balaão – Nm 24.2 
- Josué – Nm 27.18 
- Os juízes: Otniel (Jz 3.10), Gideão (Jz 6.34), Jefté (Jz 11.29), Sansão (Jz 

13.25) 
- Saul – 1 Sm 10.6, 10 
- Profetas –  

 
A frase mais característica da antiga aliança é : “o Espírito de Deus veio 

sobre...”. Não encontramos o Espírito Santo habitando definitivamente em 
nenhum homem da antiga aliança. É por isso que o Senhor falou por boca dos 
profetas de um novo tempo na atuação do Espírito Santo: Ez 36.26-27 e Jl 2.28-
29. Esse novo tempo é a nova aliança.  

 
O Senhor Jesus falou acerca do Espírito Santo e Sua Obra com muita 

clareza nos capítulos 14, 15 e 16 do evangelho de João. Ali, Ele é chamado de “o 
Consolador” e de “o Espírito de verdade”. O Senhor Jesus disse que para Ele vir 
à terra habitar “para sempre” nos discípulos, era preciso que o Senhor voltasse 
aos Céus.”...convém que eu vá; porque se eu não for, o Consolador não virá a 
vós” (Jo 16.7). Ele viria à terra para ficar com os discípulos em lugar de Jesus. 

 
Qual é o trabalho do Espírito Santo: 

- Ele habita – Jo 14.16 
- Ele consola – Jo 14.26 
- Ele nos faz lembrar – Jo 14.26 
- Ele testifica de Cristo Jesus – Jo 15.26 
- Ele convence – Jo 16.8 
- Ele ensina – Jo 16.13 
- Ele glorifica a Jesus – Jo 16.14 
- Ele habilita – At 1.8 
- Ele envia – At 13.2 
- Ele restringe – At 16.6, 7 
- Ele guia – Rm 8.14 
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- Ele ora – Rm 8.26 
- Ele fala – Ap 2.7 
 

 
O CUMPRIMENTO DA PROFECIA DE JOEL 
 Cinqüenta dias depois da crucificação do Senhor Jesus e sua ascensão à 
direita do Pai no trono celestial, o Espírito Santo foi enviado. Isso deu-se 
exatamente na festa judaica do Pentecostes (shavuot em hebraico). Toda essa 
linda história nós vemos no capítulo 2 de Atos. O Senhor Jesus havia instruído os 
discípulos antes de voltar aos céus, de que deveriam esperar em Jerusalém pela 
“promessa do Pai” (At 1.4); e logo, no verso seguinte o Senhor define o que é 
essa promessa “mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois 
destes dias” (exatamente 10 dias depois). 
 
 Aquele tremendo acontecimento de At 2 foi o derramamento do Espírito 
profetizado por Joel – é exatamente isso que Pedro esclarece (2.16). Esse fato é 
um marco histórico. O derramamento do Espírito é a comprovação de que o 
Senhor Jesus foi exaltado à direita do Pai no trono do Universo. Porque o 
Espírito foi derramado, então sabemos que o Senhor foi exaltado. Aqui iniciou os 
“últimos dias”. Desde então, a terra vive os últimos dias – essa é a dispensação 
da graça.  
 
 O Pentecostes como o fato histórico da descida do Espírito Santo não se 
repete. Não há vários pentecostes. Mas o Seu derramar é ato contínuo até que 
acabem os “últimos dias”. O que os discípulos experimentaram naquele dia foi o 
cumprimento daquilo que João Batista disse acerca do Senhor Jesus: “... ele vos 
batizará com o Espírito, e (com) fogo” (Mt 3.11). 
 
 


