ESTUDO SOBRE BATISMO
Tema Bíblico estudado no dia 08 de Outubro de 2015. Tema definido para tirar dúvidas sobre o batismo que
irá se realizar no dia 12 de Outubro. Saiba mais em www.gracajovem.com.br

1. O QUE SIGNIFICA?
O batismo nas águas significa o sepultamento simbólico da velha natureza do
convertido, ou seja, ele morre para si mesmo e para o mundo a fim de viver
exclusivamente para o serviço do Senhor Jesus (Rm 6.4-6). A palavra batismo
deriva do verbo grego baptizo, que significa etimologicamente “imergir”,
“mergulhar”. O batismo não salva ninguém, mas é o segundo passo da salvação. O
primeiro é crer em Jesus como seu Salvador (Mc16. 15-16). Após a pessoa ter
recebido Jesus como Senhor e Salvador (Jó 1.12), ela deve ser batizada o quanto
antes. O verdadeiro simbolismo do batismo está em após o mergulho, ficar
sepultado nas águas o velho homem e ressurgir uma nova criatura, purificada e
regenerada. No batismo: O velho homem é sepultado (Ef 4.22); O novo homem
ressurge (Ef 4.24); Há o despojamento do corpo da carne e do pecado (Cl 2.11); A
Circuncisão (marca) do coração (Rm 2.29); O começo de um novo andar em
novidade de vida (Rm 6.4).
2. O QUE É A VELHA NATUREZA?
A velha natureza pecaminosa que nasce com toda a raça humana (Cl 3.5), é a
inclinação natural do ser humano para o pecado contra Deus (Rm 8.6,7).
3. É POSSÍVEL ALGUEM MANTER A VELHA NATUREZA E AGRADAR A
DEUS?
Não. A Bíblia garante que aqueles que se inclinar para a carne cogitam das cousas
da carne, e o pendor da carne dá para a morte (Rm 6.23). O homem não é
batizado para crer, mas porque creu. Serve também para significar a união do
crente com Cristo, pelo arrependimento, a fé, o perdão dos pecados pela morte de
Jesus e a operação do Espírito Santo, bem como o voto de pertencer ao Senhor
(Rm 6.4; Cl 2.4-12; Gl 3.27). O batismo é também um testemunho público da
conversão. Se a entrega da vida a Cristo é a inscrição na igreja, o batismo é a
matrícula.
4. QUAL A EXIGÊNCIA BÍBLICA PARA SE BATIZAR NAS ÁGUAS?
O candidato ao batismo nas águas tem que ter arrependimento dos seus pecados
e aceitar o Senhor Jesus como Senhor de sua vida.
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5. COMO VIVER APÓS O BATISMO?
Após o seu sepultamento pelo o batismo nas águas, a pessoa passa a viver em
novidade de vida (Rm 6.4), isto significa que o seu caráter anterior é transformado
dando lugar ao caráter de Deus, isto é, passa a viver de acordo com a palavra de
Deus. É a partir do batismo das águas, que ela terá a capacidade de perdoar as
ofensas, amar os seus inimigos e orar por eles.
6. O QUE FAZER SE O BATISMO NÃO TRANSFORMAR O SEU INTERIOR?
O verdadeiro batismo nas águas faz a pessoa viver em novidade de vida, porque
antes dela se batizar, ela se arrependeu de seus pecados. E quando a pessoa é
batizada sem ter se arrependido dos seus pecados, então, o seu batismo não fez o
milagre de vida, consequentemente, o seu batismo não aconteceu. O candidato ao
batismo nas águas tem que ter consciência da necessidade de um arrependimento
sincero dos seus pecados, do contrário, ela pode batizar o quanto quiser, mas
nunca terá um efeito espiritual (Mc 16.16).
7. PARA UMA PESSOA SER SALVA ELA TEM QUE SER BATIZADA NAS
ÁGUAS?
Depende. O ladrão na cruz não foi batizado nas águas, nem no Espírito Santo e
muito menos teve um novo nascimento, e ele foi salvo (Mc 15.27). Por quê?
Porque dentro de algumas horas ele estria morto. Ora, o mesmo ocorre com
aqueles que se encontram á beira da morte e aceita o Senhor Jesus como
Salvador, mas para aqueles que enfrentam diariamente desafios atrativos de um
inimigo de Deus e lutam contra os desejos da carne (batismo nas águas) e o
encher-se do Espírito Santo (batismo + Espírito Santo), terá resistência ao mal e
conservará a sua salvação. A verdade é que a salvação gratuita (Rm 5.15,16; 6.23)
que Deus oferece através do seu Filho Jesus é simples e fácil, porém, o difícil é
conservá-la. A necessidade de vigilância constante da salvação é tão importante,
que o Senhor Jesus adverte a todas as igrejas em Apocalipse que somente o
vencedor terá direito á vida eterna.
8. POR QUE A BÍBLIA NÃO ENSINA O BATISMO NAS ÁGUAS PARA AS
CRIANÇAS?
O Batismo nas águas é uma cerimônia apenas para os arrependidos dos seus
pecados e creem no Evangelho (Mc 16.16). Uma criança inocente não tem pecado,
consequentemente, ela não tem do que se arrepender. Desse modo, a Igreja da
Graça não tem por costume batizar crianças. Observe-se que Jesus, ao nascer, foi
apresentado (consagrado) no templo (Lc 2.22).
9. O CRISTÃO QUE CAI EM TENTAÇÃO E PECA, PRECISA BATIZAR DE
NOVO?
Não. O batismo nas águas é para enterrar a velha natureza pecaminosa do
pecador, para perdoar os pecados. Quando o cristão comete pecado,ele tem a
obrigação de confessá-lo ao Senhor (1 João 1.9). É importante saber que o pecado
não tem domínio sobre o cristão (Rm 6.14), quando o cristão peca, o faz
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consciente, pois o Espírito Santo sempre adverte antes de cometer o pecado. A
sua confissão sincera ao Senhor o fará limpo pelo sangue vertido na cruz. Cada
indivíduo deve ser batizado apenas uma vez, pois não existe a chamada
“confirmação”. Existe atualmente uma “onda” chamada “rebatismo”, á quais
algumas igrejas evangélicas tem aderido. Trata-se de rebatizar o crente, agora
somente em nome de Jesus. Passagens bíblicas como Atos 10.48 referem-se á
ordem, e não ao ritual. Em nome de Jesus, porque foi Ele quem mandou, mas Sua
ordem está expressa em Mateus 28.19. Essa onda é muito fraca e não consegue
derrubar aqueles que são firmes naquilo que creem.
10. NOVO NASCIMENTO X BATISMO: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES.
O novo nascimento não é batismo, não está identificado com ele e nem dele
resulta, assim como também não se trata de reforma (Jó 1.13; 1 Co4.15; Tg 1.18) e
implica o seguinte: Participação da Família de Deus (Jo 1.12); Entrada no Reino de
Deus (Jo3. 3-5); Geração Espiritual (2 Pe 1.4); Revivificação (Ef 2.1-5,6);
Transladação Espiritual ( Jo 5.24; Cl 1.13); Criação Espiritual ( Gl 6.15; Ef 2.10;
4.24). O homem morto espiritualmente (Rm 5.12) necessita de uma natureza
espiritual santa, oque não pode fazer por ele mesmo (Jr 13.23). Somente por um
ato direto e soberano de Deus nos outorgando a Sua Palavra (Tg 1.18), bastandonos a aceitação (Jo 1.12), podemos nos tornar novas criaturas. Apesar do batismo
não ser o Novo Nascimento, gera resultados que todos que passaram pelo Batismo
devem possuir quais são: Mudança total na vida e experiências (2 Co 5.17);
Filiação a Deus (Jo 1.12); Habitação do Espírito Santo (1 Co 3.16);Libertação da
esfera e escravidão da carne (Rm 8.2-9);Fé viva em Cristo (1 Jo 5.1); Vitória sobre
o mundo (1 Jo 5.4-9);Prática da justiça (1 Jo 2.29); Amor Cristão (1 Jo 3.14).
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