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Aula 2 - (09/10/2011) 



Batismo nas Águas 

O batismo águas é um acontecimento de suma importância na vida de todo o crente. 
Através do batismo é que nós testificamos que somos salvos e que não vivemos mais para o 
mundo, pois o batismo nas águas é um símbolo de “sepultamento”, isto é, o batismo é um 
símbolo de “sepultura” ali enterramos o nosso “velho homem” a nossa velha vida e 
ressurgimos com um corpo novo, pois o velho ficou lá na sepultura, ou seja, no batismo. 
É importante saber que não existe outra forma bíblica, pela qual, o crente entra para a 
Igreja que é o Corpo de Cristo, ou seja, para fazer parte da Igreja o crente precisa ser 
batizado. Caso ele não seja batizado, ele pode até freqüentar um igreja mas não faz parte do 
corpo da Igreja de Cristo, esta fora. 
O crente ao ser batizado passar a participar da mesa do Senhor, ou seja, da Santa Ceia. O 
crente que não é batizado não pode participar, pois ainda não se entregou totalmente ao 
Senhor pelo batismo.  
Todo crente tem a necessidade de “comer o corpo e beber o sangue de Jesus” pois Jesus 
mesmo disse: 

“Jesus, pois, lhes disse: Na verdade, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho 
do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos.” (João 6:53) 

Ou seja, “Quem não comer a carne do filho do homem (pão da Santa Ceia) e não beberdes 
do seu sangue (suco de uva da Santa Ceia) não tereis vida em vós mesmos”. 

“Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no 
último dia”. (João 6:54)  

Em outras palavras “quem não comer o pão e não beber o sangue de Jesus não tem a vida 
eterna. 
 

 Primeiro a pessoa crê; 
 Segundo a pessoa é batizada; 
 Terceiro a pessoa participa da Ceia. 

Porém, apenas batizar não garante a salvação. É preciso primeiro crer em Jesus Cristo como 
seu Senhor e Salvador. É preciso viver uma vida de santidade, sem pecados e segundo o 
coração de Deus. 
 
 

 

 

 



Quem deve ser batizado? 

“Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será condenado.” (Marcos 16:16) 

Se você diz que crê em Jesus mas ainda não passou pelo batismo está esperando o que? 
Jesus voltar? 
Alguns dizem que não precisam se batizar para se salvar e estes estão errados. Eles dizem 
que aquele ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz, não foi batizado e foi salvo pois Jesus 
lhe disse: “ainda hoje estarás comigo no paraíso”. (Lucas 23:43) Porém, neste texto temos 
que considerar alguns pontos. 

 O ladrão estava na cruz, você esta numa cruz ? 
 O ladrão não teve tempo de se batizar, você não tem tempo também? 
 O ladrão estava perto da morte, você esta perto da morte também? 

O ladrão da Cruz estava simbolizando aquelas pessoas que no leito da morte se 
arrependem de seu pecados e aceitam Jesus, não dando tempo assim para se batizarem, 
neste único caso a pessoa é salva. Mas se você tem tempo, está com vida e diz que já aceitou 
a Jesus e ainda não é batizado talvez seja hora de rever alguns conceitos, pois o batismo é 
ordem, mandamento e tem que ser obedecido. 
 
Jesus nos ordenou que sejamos batizados nas águas 

“Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e 
do Espírito Santo;” (Mateus 28:19) 

 
O apóstolo Pedro também pregou o batismo em Atos 2:38, o apóstolo Paulo também em 
Atos 22:38, muitos outros versículos veremos neste estudo que nos falam sobre o batismo, 
pois todos são prova evidente da conversão genuína a Deus. Disse Jesus “pelos frutos se 
conhece a árvore” (Mateus 12:33). O batismo é fruto da obediência um mandamento de 
Jesus Cristo. 
 
O significado do batismo nas águas  
O Batismo é símbolo de morte. (Romanos 6:3-4) 
O Batismo é revestimento de Cristo (Gálatas 3:27) 
O Batismo é ressurreição com Cristo (Colossenses 2:12-13) 
 
 

 

 

 



Tipos de Batismo 

  
Aspersão (borrifamento) 
É a pratica de chuviscar água em gotas sobre a pessoa usado na Igreja Católica. 

Afusão (derramamento) 
É a pratica de jogar água sobre a pessoa usado na Igreja Tradicional. 

Imersão (mergulhamento) 
É a pratica correta e bíblica de afundar na água a pessoa usado Igreja Evangélica. 
 
Destes três tipos de batismo o mais correto é o batismo por imersão pois a própria palavra 
“batismo” significa literalmente mergulhar ou imergir. 
Ao examinarmos a Bíblia em Marcos 1:9-11 notamos no verso 10 o seguinte “logo que Jesus 
saiu da água...” ora, ninguém poderá sair se não tivesse entrado na água, então cremos que 
Jesus “entrou” na água para ser batizado, e não ficou fora da água para receber o batismo 
de aspersão ou afusão. Portanto, deduzimos que Jesus foi batizado por imersão, ou seja, ele 
foi mergulhado na água, caso contrário, se Jesus fosse batizado por imersão ou afusão, ele 
teria sido batizado no templo e não no rio. 
Também em Atos 8:38-39 quando o evangelista Felipe batizou o eunuco, diz “pararam a 
carruagem e desceram ambos na água”, vemos aqui que, se o batismo fosse por aspersão ou 
afusão o eunuco mandaria que seus servos lhe trouxessem água do rio para ser batizado e 
não irem ambos ao rio para serem batizados, nos deixando claro que Felipe batizou o 
eunuco por imersão. 
Outra passagem que nos revela a maneira correta de se batizar é Romanos 6:4 “fomos pois 
sepultados com Jesus na morte pelo batismo...” como é que sepulta uma pessoa, em pé ou 
deitada? No batismo de imersão deita-se a pessoa na água, a água aqui simboliza o sepulcro 
a cova onde será ‘enterrada’ afundada a pessoa e ali ficará a velha vida de pecado e ao sair 
da água ressurge para uma vida de vitórias. Dessa forma, concluímos que a forma correta e 
bíblica para o batismo é o batismo por imersão. 
 
Jesus foi batizado e Ele é o nosso maior exemplo  
“Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o rio Jordão, a fim de ser batizado por João 
Batista”. (Mateus 3:13-17; Marcos 1:9-11; Lucas 3:21-22) 
Jesus não precisava se batizar, pois Ele não tinha pecados, o batismo é para o 
arrependimento dos pecados, então por que Jesus foi batizado? 
Jesus foi batizado para servir de exemplo para nós, Ele mesmo disse que devíamos seguí-lo. 
Logo que Jesus foi batizado veio uma voz do céu que disse: “Este é o meu filho amado em 
quem eu tenho prazer”. Tenha certeza que logo após o seu batismo, ainda que não 
escutemos a voz de Deus, com certeza Deus terá prazer em você também, pois o filho que 
obedece é o filho que dá prazer ao Pai. 
 

 


